
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919· 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923· 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937· 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958·2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

.PELO MUNDO

jutín desafia

países da Otan
sobre armas
o presidente russo

Vladimir Putin ameaçou
suspender o Tratado de
Armas Convencionais na
Europa até que os países da
Otan ratifiquem o acordo e

cumpram as exigências,
como a Rússia tem feito.• 5
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Produtos sensuais e eróticos .

sac@sexshopjaragua.com.br
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Mal. Deodoro da Fonseca, 320 (calçadão)
Centro Comerciai Fail 2° piso sI. 37

Câmara põe fim ao nepotísmr
sr

Por unanimidade - dez votos -, a Câmara
de Jaraguá do Sul aprovou, em primeiro '

turno, o projeto que põe fim ao

nepotismo na administração pública do '

município.

Vereadores olscutrampormals de duas horas as emendas apresentadas e o projeto contra a contratação de parentes nas administrações públicas

FESTAS

Fim-de-semana

promete 'muita
diversão

16° I 21°MíNIMA MÁXIMA

Chuvoso durante o dia e à
noite, • B6

CARATÊ

Atletas viajam
para competiçã
nacional

Os atletas da Acaderr
Yamabushi IFME
embarcaram ontem para
São Paulo, onde disputar
o zonal Sul e Sudeste de
caratê. Serão 11 carateca

jaraguaenses
representando o Estado •

Começa hoje a Festa do
Maracujá, em Araquari, e a

Festilha, em São Francisco
do Sul. Já em Massaranduba,
tem a 3ª edição dá Festa da
Banana, que acontece

sábado e domingo no Salão
Glória.•4

>

JARAGUÁf
,

O ESPE ACULOVAI COMEÇAR
'TfO(O dl,lngrtliO por3 qullOl di ollm'nlol (arrOI, filia0. mO«l,r6o) na !ld. dI PonolMimi' no Co'll! do 8omhllra.
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OPINIAO

Um pleno 2007
'l�JC '.

It O� empresários catarinen
S,�IS continuam sendo unâni

is na opinião de que a

�êvada carga tributária é o
w0-T"
IRJ(incipal problema que as

ü{Bústrias enfrentam atual-
�di::

�nte. Em segundo lugar,
�,ra as pequenas e' médias

iJdústriqs, vem a competição

Inada
de mercado e para

grandes a taxa de câmbio.
altas taxas de juros, a falta
demanda, a falta de

capital de giro ,e o alto custo

��,s matérias primas também
foram citados como problemas
reais enfrentados no primeiro
illinestre de 2007.
-B .

- .

Estas. foram as principais
-Ir '. , .

conclusões do Índice de

�onfiança do Empresário
;i\ ffidustrial (ICEI) de Santa

��:�i.,�tarina, que teve leve que-
)'�'�"'�"',..-�"8�no levantamento realizado

este mês, passando de 55,7
fjóntos em janeiro para 55,3
-.lI

Segundo os industriais, as
condições atuais ainda
não são boas, mas as
expectativas são
otimistas"

pontos.
.

Como nos últimos dois
anos da Sondagem Industrial,
o índice de confiança da
indústria catarinense ficou
abaixo da média nacional,
que também apresentou leve

queda, de 60,1 para 59,4
pont9s. O nível de confiança
tem acompanhado os indica
dores da econ�mia c�tarinen
se, que também ficaram abai
xo das médias nacionais.

Segundo os industriais
catarinenses, as condições
atuais aind-a não são boas
(48,6 pontos), mas as expec-

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

tativas quanto à evolução
dos negócios para os próxi
mos mes� são otimistas (58,9
pontos). fi

Os empresários mostra

ram-se otimistas também
com a notícia da homolo

gação dos novos parâmetros
de navegação do Porto de

Itajaí, aprovada pela Mari

nha, que vai permitir a ope

ração �e navios de maior

porte ri? terminal catarinen
se, ampliando a sua capaci
dade de movimentação de
contêineres. É uma conquis
ta importante para Santa

Catarina, pois permitirá
melhoria do fluxo de movi

mentação de cargas. São no

tfias como esta que pode fa
zer com que o próximo índice'
de confiança suba e que os

empresários criem coragem

para realizar todos os investi

mentos previstos para 2007.

�u

-. ENTRE ASPAS
e (

"
Será a grande área de eventos do município. Hoje posso dizer ainda que
temos aqui o.meíhor palco e local do Sul do Brasil para shows, feiras de

negócios entre outros eventos culturais, empresariais e esportivos".
J��n Carlo teutprecht, presldente da Fundação Municipal.de Esportes, sobre a Arena Jaraçuá.

ffi� ';"J"li ;'{.i! '!���··�:\.'i,},: � l"/

f!Rmu,$eu preclselealém de suas.paredes..

· Ele é.teíto de sons, cheiros, olhares e

emoções, Em suas entrelinhas é que conseguimos perceber o que aparentemente não é
vJsto e, nessa descoberta, ativamos nossa compreensão de mundo para a construção do
nosso futuro. O museu é livre".
*ioni M. Ruddeck, técnica em museologia, sobre o projeto "Um olhar aproximado ... revisitando os museus", que
será reallzadena Semana Nacional de Museus (14 a 20 de maio). (l

.
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';i PONTO DE VISTA'

Arena traz novo impulso ao

setor de, turismo e de negócios
£:1

'" .'

'� A_inauguração da Arena
ri-}· .

tem para ]araguá do Sul o

significado de um novo tem

psa para a economia do muni

cipiO e' região. O setor de

serviços, de modo particular,
,deve experimentar noyo
impulso que. certamente vai

8,¢.' refletir em expansão de

adgmentos como o do turismo

de negócios, seja no campo

�porJivo ou de eventos em

'#1rias áreas. ]araguá do Sul,
qpe já tem no futebol de salão

�Wa de suas mais expressivas
marcas graças ao inestimável

apoio que a Malwee dá à

'?�i{ projeção da cidade, poderá,
1-Y!agora, se estimular a outros

campos. As condições são

tWais do que propícias a esse

rtlbmento que passamos a

éXperimentar de aconteci
rtíentos 'que trarão geração de

impostos e de empregos a

partir da plena- ocupação do

espaço multiuso.
É, portanto, justificável o

entusiasmo com que a cidade
de modo geral participa desta

grande comemoração. É um

novo paradigma que altera o

eixo central do desenvolvi
mento da nossa região, até

agora sempre focado na ati
vidade pr_odutiva principal
mente com os setores têxtil e
metalmecânico. Passamos a

agregar a chamada indústria
sem chaminés, onde já conta

.

mos com ingredientes sempre
valiosos como a natureza

privilegiada, recantos bucó
licos no interior e entorno da
cidade, compreendendo todo
o Vale do Itapocu, e atrações
como o ecoturismo e os

chamados esportes radicais.
O novo cenário fica mais
valorizado e deve atrair
grandes eventos a partir de
agora que a cidade de fato

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

está estruturada para tal.
Com os novos investimentos

que também já se projetam na

área de hotelaria, hospe
dagem e gastronomia, acredi
tamos que esse novo ciclo seja
bastante promissor.

Para que isso ocorra,

contudo, há necessidade de

atenção também na' infra
estrutura, área que tem mere

cido a atenção doCentro Em
presarial e suas entidades,
dentr� elas a ACI]S, nas

gestões junto ao poder pú
blico. Na semana que passou

já tivemos a boa notícia de
investimentos que a Celesc
está programando para o

município e região. Outras
melhorias na saúde, sistema
viário e segurança pública,
podem ajudar a manter a

qualidade de vida que tem

sido um diferencial para a

nossa cidade.
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iij;Jl\iiMU!iLOBO
o duelo entre
Senado e Câmara
Senadores estão tentando se

articular para aumentar a

pressão sobre a Câmara para
que lá seja votado o pacote de

projetos na área de segurança
pública e combate ao crime

que está aprovado pelo
Senado, Há uma queixa no

Senado da demora da Câmara
em aprovar projetos de autoria
de senadores e que, por isso,
sua tramitação começou pelo
Senado. Esse descompasso
entre as duas Casas é um

reflexo das divergências entre
os dois presidentes - Renan
Calheiros e Arlindo Chinaglia -

que se' ficaram claras na

disputa pelas presidências em

fevereiro. Na ocasião, Renan

apoiou a candidatura de Aldo
Rebelo e, depois de vitorioso,
Chinaglia

.

manteve o

distanciamento do presidente
da Câmara. Na semana

passada, os dois presidentes
.

conversaram sobre a

necessidade de um

entendimento entre as duas
Casas,

4]cristianaIObD.QIObOIOg.com.br

.• DO LEITOR

hisomiCHAGAS
Planalto pensa
duas vezes
Caso Paulo Lacerda. Há

tempos já se pensava na ida
do diretor da PF, que andava
irredutível na decisão de não

permanecer no cargo após a

mudança na Justiça, para o

Ibama. Seria uma excelente

solução. Mas as

circunstânclas mudam. E as

pessoas também. Depois das

operações Furacão, Temis e

outras, a irredutibilidade d(l
Lacerda pode- não ser mais
tão grande assim. Além do
sucesso de bilheteria, a

operação está cutucando os

mais altos escalões do
Judiciário. Seria conveniente
tirar o diretor da PF agora? E
mais: tem o Pan aí na frente,
e os esquemas de

segurança dos jogos foram
todos discutidos com

Lacerda e a atual direção da
Polícia Federal. Ou seja:
Marina pode estar querendo
levá-lo logo, mas Planalto e

Tarso Genro podem estar

começando a pensar duas
vezes.

4]bIOQdOSbIOQS.bli9,;g.com.b,
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.:)SBT Brasil
-

surpreende \3

o ,"SBT Brasil" continua a \�
ditar a hora certa a cada
minuto, como se o serviço '.

tivesse, ali na TV, às 9 é : 11

tanto da noite, a mesma '

la

utilidade que tem para quem Iq
está no trânsito ouvnoo rádiO'i)
na hora do rush. O "6BT 'II

Brasil" continua a abrir

espaço a cerca de 1 O

telespectadores a cada:
edição, todos opinando
livremente sobre uma

. '12

questão pré-determinada. O '

âncora, Carlos Nascimento,
o

conversa com os "ouvintes") �
por telefone, em cena pré- \

gravada. O "Fala-povo" tem
'J

valor científico zero na b

representatividade da
.

, q

audiência, mas, de alguma 'If

forma, deve gerar no sujeito
que está lá ·'dó ouíro lado- da,' rJ

tela .a ta(i da) identificação -quels
. se faz essencial na 'TV. Pois, v

o "SBT Bra$il'\ com essa
"

. 'g

listinha de estranhezas, saiu b
dos 3 pontos de audiência :'1

para 6, 8 e 9 pontos de b
média. É um feito.

O
. 2
n

4]bIOg,estadao.com.br/bIOQ/padlgIlOna

•Michele Camacho
Estudante d9 Jomalismo

..

o dia em que o sofá vermelho parou pra ver
todo mundo sentar

Em nossa atual situação com
tanta coisa acontecendo na

política, na economia, na

educação, saúde, eu deixei tudo
isso de lado, e parei pra pensar na
comunicação, num sentido
sentimentalista! Eu sempre
penso assim, até mesmo porque
emmeu trabalho, não_tomo lados
nem priorizo sensações, por isso
mesmo 'em meus momentos, me

dispo dessas fundamentações
para vestir a "minha camisa".

Resumindo, deixo de ser uma

jornalista, para ser uma cidadã

comum, que fala, pensa e sente o

quequer!
Fico pensando, o que seria de

"um" sem o "outro"? Num con

texto generalizado devo dizer.

Indiferente, se somos de um jeito
ou de outro, se as pessoas são

parecidas ou diferentes, elas se

completam! Seja numa idéia, num
sentimento, no trabalho, numa
relação, a comunicação com o

outro sempre nos traz pra perto,
tornando -nos '

assim �ulti
plicadores de sentimentos e

.

sentidós (não importando aqui se
são bons ou ruins, eles existem!).

Estou ficando louca? Não,
mas é que hoje é o dia que estarei
multiplicando meus horizontes,
dividindo minhas .alegrias,
diminuindo minhas angústias, e
somando nessa minha idéia, a

certeza de que sem aoutrametade,
não somos nada! Hoje é dia de
risadas, de contar histórias, de

')

-J
bebericar um chopp, hoje é dia�
se. despir do "dia" e vestir a noite)'
Aquela noite, que é uma crian�
e faz com que nos aventurem�s
em mundos opostos, que ndS

impulsiona a sermos escraves e

senhores de uma comunicaçãb
muitas vezes "muda". Enfim, ho�
é sexta-feira! Dia do falatório,
início do final' de semana qúf

começa com um bom papo nO

boteco da esquina, dia prQp'íc�
para dar boas-vindas àquelesque
são seus maiores ouvinte! e

falantes. E viva a comunicaçãd!
'E que venha' o tal do so�
vermelho, ou o escondidinlib
"mostrado", que venha a soJJl'

brá, a água fresca e o jornal sel)1 I

letra!
--

'1
,

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-mal11
redação@ocorreiodopovo.com.br, au por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251200, Caixa)
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). I
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�Texto original, de
Gesser e Garcia,

.

rocebeu oito emendas,
cinco delas aprovadas

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL

Por unanimidade, a Câma
ra de Vereadores aprovou
ontem, em primeiro turno,

projeto de lei que veda a prá
tica do nepotismo na admi

nistração pública. A proposta
original, de autoria de
Rudolfo Gesser (PP) e Eugê
nio'Garcia (PSDB), foi apro
vada com cinco emendas e

submendas, de um total de
oito 'apresentadas. O texto

original não previa a proibição
do chamado nepotismo
cruzado, mas uma das emen
das aprovadas impede que o

prefeito contrate parentes de
vereadores e vice-e-versa.
O projeto proíbe a

contratação de parentes em

até terceiro grau do prefeito,
vice-prefeito, procurador,
secretários municipais, verea
dores e presidentes ou direto
res da administração pública
direta, indireta e fundacional
e em sociedades de economia
mista. A lei também se aplica
aos servidores concursados,
que não poderão ocupar

/

POLITICA O CORREIO DO POVO
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

CÉSAR JUNKES/OCP
\

Vereadores de oposição e situação aprovaram a proibição da contratação de parentes na Prefeitura e Câmara

função de confiança ou grati- que, no entendimento dele, o dito que tenhamos parentes]ficada que seja diretamente
.

correto seria uma proposta de com competência. Mas aí'
subordinada a cônjuge, emenda à Lei Orgânica, que temos o concurso público",
companheiro e parentes, chegou a ser apresen-tada, discursou, acrescentando que
consangüíneos ou não, de até mas foi arquivada antes de ir o prefeito não poderá vetar oterceiro grau. à votação. "Se for consti- projeto alegando incons-

Presidente da Comissão de tucional, o prefeito vai saneio- titucionalidade. "Ele (o pro
Finanças e Orçamento, o ve- nar. Caso contrário, elemanda jeto) é constitucional, é vá
reador Pedro Garcia (PMDB), o veto para nós analisarmos". lido e; portanto, deverá ser

que anteriormente havia Na opinião da vereadora implantado nomunicípio".
declarado ser contra o projeto, Maristela Menel (PT do B), O projeto ainda volta a
mudou o voto alegando a não haveria necessidade de plenário para segunda votação
inclusão das emendas, um projeto de lei ou emenda e, na seqüência, será éiJ.ca�
especialmente a que incluiu a para impedir o detentor de minhado para o prefeito
proibição do nepotismo cargo eletivo de nomear pa- Moacir Bertoldi (PR). Em
cruzado. Já o vereador rentes. "Bastaria apenas o caso de veto, são necessários
Jurandir Michels (PV) disse bom senso, embora eu acre- oito votos para derrubá-lo.

1

ORALlDAD�: TROCA-TROCA ENTRE EXECUTIVO �LEGISLATIVO TAMBÉM FICA �EDADO ./
Presidente da Câmara

r

rojeto que proíbe neponsmo e nega pedido do PT o""'""'�
provado em votação unânime

Faça o que digo...
Horas antes da sessão da

Câmara, o clima ficou tenso

entre os vereadores. de
Jari:lguá do Sul. Muitos deles
passaram a tarde em reuniões
para tentar um acordo sobre
o texto final do projeto contra
�nepotismo na administração�(

cpública do município;
, A inclusão de oito emendas
ampliando a proibição da
,�ontratação de parentes
,acabou expondo o temor de
:lll,uitos com a medida.

'Aliás
J Quando as emendas
Icruzaram a proibição do
énepotismo, incluindo pa
'lentes de agentes políticos
da região, além de chefes e

fdiretores dos poderes, a coisa
pegou. Foi uma correria para
garantir a manutenção dos
Privilégios custeados pelos
cofres públicos. Mero jogo de
faz-de-conta sobre a

intenção da proposta.

E não o que faço
Ficou, evidenciado que a

proposta inicial tinha como

objetivo atingir o prefeito, e

não pôr fim à prática do
nepotismo na administração
pública. Tanto assim que, com

exceções de dois ou três, os
.

vereadores fizeram de tudo
para retirar. as emendas que
os atingiam diretamente .. A

peleja mostrou que alguns
parlamentares têm discurso
fácil da moralidade, só o
discurso.

Sem razão
Cindo vereadores fizeram

duras críticas à senadora Ideli
Salvatti e ao deputado Carlita
Merss, ambos do PT, porque
ouviram dizer que os dois
estavam tentando levar o

campus da UFSC para
Joinville. O assunto foi
levantado por Jurandir
Michels (PV) e os outros

foram atrás, mesmo semmais

informação a respeito.

Ofício que indeferiu o pedido foi entregue ontem ao tesoureiro do partidct:)
JARAGUÁ DO SUL elaborados pela Justiç�

Eleitoral". ror
.

'51O PT pediu que fosserf
U1declaradas as vagas na Ca-

mara e convocados os suple�;
tes Justina da Luz e MarcPJ.
Scarpato em r�querimenffi,j
entregue. ao pre�ldente da G��l�sa na quinta-feira da sema�tr::_'":"
passada. O pedido da execu,

'

tiva petista levou em conta-a
interpretação do TSE (Tribu
nal Superior Eleitoral) de q{;

entregue ontem ao tesoureiro os-mandatos dos parlamen-
da sigla, Dionei da Silva. tares pertencem ao partido e

Nele, o presidente da Câ- não ao político eleito.· :\
mara alega a inexistência de Segundo Dionei, com'.2j-legislação específica sobre o negativa, o partido deve agôrâ
assunto e afirma que "semen- tentar reaver osmandatos pela
te pode deterrninar a vacân- .

via judiciaL O PSDB também
.cia do 'mandato e. a eventual. deve recorrer à Justiça ,pa1a

garantir que Afonso Piazetã
Neto, atual secretário tl'é
Urbanismo e, eleito vereadsr
pelo partido, reassuma a v�
na Câmara; Além do P1TSe
PSpB, o PR e o DEM também
perderam vagas no Legislati�6
com a troca de partido dos

com base ern.mapas eleitorais vereadores. (CT) .

O presidente da Câmara
de Vereadores, Rudolfo Ges
ser (PP), negou o pedido feito
pelo PT para que fossem
devolvidos ao partido os

mandatos de Jaime Negher
bon (sem partido) e Jurandir
Michels (PV). Ambos foram
eleitos pelo PT, mas se des
filiaram no

I
ano passado. O

ofíci� de indeferimento foi

posse dos suplentes após a

determinação da justiça EI�i
toral". A decisão também
considerou que "(3. diploma
ção dos vereadores eleitos foi
realizada pela Justiça Elei-
0toral'\ e que "a eleição e pos
se dos vereadores ocorreu

'Aleitamento Materno
A deputada Odete de Jesus (PR) apresentou projd2
·instituindo a Semana do Aleitamento Matemo, em Santa
Catarina, na segunda semana de maio. O objetivo, segundo a

parlamentar, é "alertar, principalmente às mães mais jovens,
,bId - " _)jso re o va or a amamentaçao . .

.

.

A proposta, aprovada pelas comissões de Constituição e Justi��?'
e de Saúde da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, dev�q

, 10

ir ao plenário ria próxima semana
-

':I�

Acordo
O presidente da Câmara Federal, Arlindo Chinaglia (PT-SPh-:.
e os líderes partidáriosdecidiram apresentar novo projeto dee
reforma política para tentar destravar a tramitação damatéríab
em análise desde 2001. A perspectiva é que a proposta sej1P
votada assim que a pauta for liberada, e aprovada'
definitivamente até 30 de maio. Em 30 de setembro, te�ina-ffil
prazo para mudar a legislação com efeitos para as eleições dél
2008. vn

:G;��
Iq<�;
�B��·Perseguição

ACâmara dos Deputados vai processar o comentarista Arnal��
Jabor, da Rádio CBN. Em rede nacional, Jabor ironizou %
gastos com combustível declarados por deputados, a quem.,
chamou de "canalhas". Ele também pediu a prisão dos
parlamentares, de forma genérica. f I

Os deputados consideraram o "ataque" "injusto e;
generalizado", que "chegou ao nível do inadmissível".

MOSAICO

.Cargo
Ex-vereador Roque

�achm.ann �PSDJ>� fo�
convidado para um cargo
Jaa adrninisq;ªsão .p-ríblica
de Jaraguá doSul. Ficou de
pe:t;lsar. No dia. 5 de"maiq,
ele se reline com. o prefeito
¥oacir Bertoldi (PR) para
dar a resposta. Bachmam(
obteve 838 votos na

êleição de 20tH.

Convites Negociação
o PT de Massaranduba

está disposto a negociar uma
aliança com o PMDB e o PP

para as eleições de 2008.
Mas deve esbarrar nas

divergências históricas entre
os partidos e nos acordos já
firmados em eleições passa
das. Mas em política tudo é

possível e desejável, na
maioria das vezes.

o prefeito Moacir Ber
toldi (PR) fez ontem à noite,
na sede da Amvali, a entre
ga simbólica. dos primeiros
convites para a inauguração
da Arena Multiuso para os

presidentes de associações
de moradores.
A arena será inaugurada'

no sábado, dia 5, com a

presença do cantor Leandro. .
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PARA SE QIVERTIR: FESTILHA E FESTAS DE BANANA E DO MARACUJÁ AGRADAM TODOS OS GOSTOS

Três festas animam o final

de semana no Norte de se
Massaranduba, São
Francisco do Sul e
Araquari se despedem
de abril com alegria

KELLY ERDMANN

REGIÃO

O final de semana pro
mete ser de muita diversão.

Começa hoje a Festa do

Maracujá, em Araquari, e a

Festilha, tradicional come
moração de São Francisco do
Sul. Além disso, ainda tem a

3ª edição da Festa da Banana
de Massaranduba, que
acontece sábado e domingo
no Salão Glória.

Na expectativa de receber
cerca de 80 mil visitantes, a

organização da 8ª Festa do

Maracujá também acrescenta

na programação a Expofeira
Agropecuária e Industrial. A
abertura oficial estámarcada

para às 20h, no Centro da
cidade. A seqüência fica com
um baile animado pelo grupo
Sangue Latino. Nos outros

dois dias, o Palco Araquari e
o Paraty estarão abertos para
público a partir das 10h. O
encerramento ocorre às 22h
de domingo, logo depois do
baile da Pop Band.

Já em São Francisco do
Sul a 19ª Festilha vai agitar a
cidade das 20h desta sexta-

Festilha traz algumas das tradições cultivas há m�s de 500 anos na Ilha de São Francisco do Sul

feira até às 20h do feriado de
1º de maio. O que mais os

visitantes vão ver são shows
distribuídos em três pavilhões
diferentes: da Bernunça, da
Maricota, do Sinhozinho.·
Além disso, o Mercado Mu
nicipal e Q Clube 14 de

Janeiro também recebem
atividades deste tipo.

Vale lembrar que entre os

dias da festa o trânsito e o

estacionamento ao longo da

Rua Babitonga fica inter�
rompido. Quem quiser apro
veitar o lado gastronômico a

dica é procurar as barracas

típicas, abertas sempre após às

10h.

Aqueles que preferem ir a

<,
Massaranduba terão uma

IJ' programação um pouco
menos intensa. A Festa da
Banana inicia às 16h de
amanhã e termina por volta
das 18h de domingo. No

sábado tem bingo beneficente
às 17h30 e leilão do's cachos
da fruta expostos no Salão
Glória. No outro dia é a vez

de começar mais cedo com

um culto ecumênico, mar
cado para às 8h30. Ao meio

dia acontece o almoço festivo
e às 14h os visitantes podem
ver show de acrobacias
aéreas. O final da festa ocorre
junto ao encerramento do
leilão e das exposições.

O CORREIO DO POVO (
-,

PIERO RA\>AZZVOCP

Projeto de incentivo à 'Xli

exportação recomeça I
A escolha teve como pré. 'I'

. . , d BIJrequisitos o numero e em.

presários e instituições vincu. JU� (
ladas aomercado estrangeiro, )B� r
a base exportadora, entre O�
outros. A idéia, conforme o

coordenador, é que a cornu. AIr.
nidade envolvida no setor seR�
auto-administre e a esfera
federal somente auxilie em)
questões mais aprofundadas. )'15:

A_ interlocução entre o Gl,
.

Ministério e a empresa inte- nj'

ressada em saber mais a ��

respeito de exportação fica :1jO
fIlV

com a Prefeitura e a Cambra I

(Câmara de Negócios Inter. n�
nacionais). O lançamento igu

f
. 1 d II!

o icia o programa acontece
. mr) t

em 12 de Julho durante o ,

.

.1B.
Encomex (Encontro defini
Comércio Exterior). Neste i'� '3
dia há chances de o ministro f, I

Miguel Jorge desembarcar 25.
em J araguá do Sul paraj] J
participar da abertura do)
evento. (KE)

Lopez: "queremos disseminar a cúltura exportadóra"

REGIÃO

O último final de semana

do mês de abril vai ser de
bastante sol e temperaturas
amenas no Norte de Santa
Catarina.Amudança no clima
vem com a chegada de uma

massa de ar frio 'à região de

Jaraguá do Sul hoje. Ela deve

permanecer sobre a área até

domingo, segundo o meteo

rologista Clovis Corrêa, do
Ciram (Centro de Informações
de Recursos Ambientais e de

Hidrometeorologia de Santa

Catarina).
Ele explica também que o

céu fica sem nuvens durante
este período e os termômetros

não registram mais de 22º C
entre hoje e amanhã. J á as

Meteorologia prevê
final de semana frio

mínimas giram em torno dos
14º C. A partir do dia 29 a

sensação de frio vai embora
outra vez, deixando o calor de
até 28ºC predomirlar.
A situação se prolonga por

quase toda a primeira semana

de maio. Mas, ometeorologista
avisa que a instabilidade
retorna ao Estado com uma

frente fria entre quarta e

quinta-feira. "Vamos ter

chuva". O tempo fechado

permanece até domingo, 6.
Vale lembrar que quem

viajar para a serra catarinense

hoje ou amanhã tem chances
de se deparar com geadas. As
temperaturas naquela região
podem despencar cerca de 10º
C comparado ao sentido nos

últU:Uos dias. (KE)

'\

Defesa Civil renova
lista de conselheiros
JARAGUÁ DO SUL

Os integrantes do Com
dec (Conselho Municipal de
Defesa Civil) se reuniram, na

quarta-feira, para fazer o

balanço das atividades
desenvolvidas nos dois
últimos anos. Na pauta do

encontro, também esteve a

posse dos 18 novos conse

lheiros do grupo e a apre

sentação dos prójetos refe
rentes a 2007 e 2008.

'

Atualmente, com 30

voluntários, a Defesa Civil
faz cerca de mil atendi
mentos a cada ano. Conforme
o coordenador, Carlos
Alberto Dias, a meta é inci

tar o dobro de pessoas para

que auxiliem nos trabalhos

realizados. As chamadas mais
freqüentes são.de capturas
de animais. peçonhentos,
ajuda em acidentes de
trânsito e socorro a problemas
,ocasionados por chuvas
intensas.

Neste sentido, a cor

poração também planeja
estratégias para remover os

moradores que estão nas 50
áreas de risco de Jaraguá do
Sul. "Queremos leva-las aos

conjuntos habitacionais da

cidade", explica Dias.
ENCONTRO - Outro

projeto da Defesa Civil para
2007 é a realização do Fórum
Municipal; Estadual e

Nacional em Jaraguá do Sul.
O evento ocorre nos dias 8,
9 e 10 de outubro. (KE)

JARAGUÁ DO SUL

O município recebeu on

tem a visita de José Manoel

Lopez, representante do
Ministério do Desenvolvi

mento, Indústria e Comércio
Exterior. O coordenador geral
de Logística e Promoção de

Exportação veio a Jaraguá do
Sul para reiniciar as discussões
sobre o programa Exporta
Cidade.

Ele ainda está em fase de

implantação. Mas, deve ser

vir como meio de busca de

informações para os empre
endedores interessados em

fazer negócios fora do Brasil.
O objetivo é "disseminar a

cultura exportadora", comen
ta Lopez. Por enquanto, oito
municípios do País inteiro

participam do projeto. Os

representantes da região Sul
são Campo Largo, no Paraná,
e Jaraguá do Sul.

Iii. \ ".

�"'<4atJ� tiJ�
Coral Italiano - gravação do primeiro CO
É com grande alegria que informamos a toda comunidade italiana de ajl .

Jaraguá do Sul. e cidades vizinhas, que o Coral do Círculo Italiano de I

IJ
Jaraguá do Sul está trabalhando na preparação do seu primeiro CO.
Os ensaios estão acontecendo semanalmente sob a regência do ;1J e

Iji �maestro Venicio Pacher e auxilio de Paulo Dalagnolo.
A gravação deverá acontecer em meados de setembro/07, com o 1:1

lançamento previsto para novembro/a? em grande estilo.

Almoço Especial- Dia das Mães li
O Círcuro Italiano de Jaraguá do Sul, realizará no próximo dia 13 de V
maio de 2007, um almoço especial pelo Dia das Mães.
Os ingressos serão somente vendidos antecipadamente e com reserva
de mesa até o dia 10/05 ..
Reserve e adquira os ingressos com os Coralistas, Diretoria e na

Sede Social pelo fone 3370.8636, das 14:00 às 19:00hs. Preço R$
15,00 (quinze reais).

Dança Folclórica ;� �
Convidamos novos dançarinos com idade entre 8 e 12 anos, que 61£ �desejam ingressar no Grupo de Danças Folclóricas do Círculo Italiano, d �
poderão fazer contato com a professora Dalva Floriani, pelo fone r{£' t

3370.8602, após 15:00hs ou na secretaria do Círculo, fone 3370.8636,
das 14 às 19:00hs.

Joãozinho Júlio Depiné
Presldente

t -.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Xl fXTENSÃO: AULAS COMEÇAM EM AGOSTO, MAS CURSOS PODEM SER TEMPORÁRIOS

iprofessor põe em dúvida instalação da UFSC
CÉSAR JUN'KES/OCP ,�

�colocou-se à disposição para
ceder um terreno. Ele calcula

que o Vale do Itapocu tenha
cerca de sete mil' estudantes
que cursam ensino superior
dentro e fora da microrregião.

Piotto acusou a senadora
Ideli Salvatti e o deputado
federal Carlita Merss de
tentarem levar o campus para
Joinville. Merss se defendeu
da crítica, afirmando apoiar
a instalação da universidade
federal na região Norte,
independente do município.
"Fico feliz em perceber que
os empresários de Joinville
estão se mobilizando em

comprar um terreno para
instalar o campus, antes isso
não acontecia", declarou,
acrescentando que deseja
que "os estudantes não

precisem mais se deslocar para
a capital". A reportagem do
O Correio do Povo tentou

da UFSC no município, Clá
udio Piotto, diz que a insta

lação de um campus na

cidade "vai garantir a conti

nuidade dos cursos". Até

agosto, o município vai ga
nhar um pólo (extensão) da
universidade com faculdades
de Administração - licencia
tura em Português ou Inglês
-, Física, Química e Matemá
tica. "Por funcionar na con

dição de extensão, os cursos

podem existir' apenas tempo
rariamente", comentou. O
pólo vai funcionar no segundo
andar do Cepeg (Centro
Politécnico Geraldo Wemin

ghaus), na Vila Rau, e o ves

tibular está previsto para

julho.
A instalação do campus

permitiria que os estudantes
tivessem acesso a outros

cursos oferecidos pela univer

sidade - como recursos huma

nos, biologia e medicina.

Segundo Piotto, a Prefeitura

BI� láudio Piotto diz

au� ue campus pode
)B� não ser instalado
o� no município

AI lANE ZANGHELINI
R� 'ARAGUÁ D� SUL

O Ministério da Educação
'Ij: eve definir, dentro de dois

G5 eses, os municípios catari

r.i,� enses que receberão campus

r1 a UFSC (Universidade Fe

:]jt eral de Santa Catarina),
fIlOI amo parte do projeto de ex

n£� ansão do ensino superior,
II( ançado em 2004. O progra-

j R' a prevê a construção de três

ffltj smpi no Estado. As cidades
iI' ais cotadas para receber a

lipl niversidade na região Norte

íÓ áo Jaraguá do Sul, Joinville
j,: Araquari - onde funciona
;5 escola agrícola da univer

�t, ,dade.
O professor e idealizador

,�i o projeto de interiorização

JJ3>l

j3R

.ern

',,:0
sM
;:'31:
om

!u2

,J:)£

OIl

ouvir a senadora, sem suces-

so. Ela está no México. Piotto acusou o deputado Carlito Mer s e a senadora Ideli Salvatti de tentarem levar o campus para Joinville 1'3:)

'�pO
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sM

auer diz que 'não há negociação'
.GIl

qA
"d£

Município ga'nha nova entidade sindical

Ale,xans}rino,. Vivian? '�:;
Augusto Ducatto, Gilmar

'

Albano e Ederson Pinheiro ;��
(diretores suplentes); Cris-

'<:>

t

tiane Mass, Maria Isabel �OD
Moura da Silva e Sidenei ;;-, o
Ribeiro (conselho fiscal-,uq
efetivo); VilmarMarindo de "n:
Souza, Maicon Vier e Hen-

- �
rique Küster (conselho fiscal

I J

suplente); Oscar Luís da' 2'
Silva e Osni Alves Antunes ',�
(delegados representantes

.un

efetivos); e WàldeneiCava-_
lheiro e Dellington Avelino
e Sá (delegados repre -

�.

sentantes suplentes). ,li
� �

JARAGUÁ DO SUL diretoria prossegue até 2011.
Além do presidente Oscar

Luís da Silva, foram empos
, sados os seguintes dirigentes
.sindicais: Osni Alves An
tunes (vice -presiderite},
Waldenei Cavalheiro (secre
tário-geral), Dellington
A'telino e Sá (tesoureiro),
Gilberto Lessmann (diretor
de formação), Valdenir
Kluser (diretor de cornu

nicação), Patrícia Grosskopf
(diretora de saúde do tra

balhador); Luciana Pereira,
Vlademir João Bránco, Luiz'
Carlos de Oliveira, Diogo

tadaria "digna". ''Ao se apo
sentar, o professor perde o

direito aos benefícios que, em

alguns casos, chegam a 50%
do salário", garante.
PARALISAÇÃO - Na

quarta-feira, quando acon

teceu a paralisação, o presi
dente Lula recebeu uma

comitiva de professores e

considerou justa a reivin- ,

dicação por maior piso. O
Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação
pretende reunir-se com o

ministro da Educação,
Fernando Haddad, para
debater o projeto de unifi

cação do piso, que será votado
no dia 27 de maio.

O governo federal propõe
piso de R$ 850 , mas a

categoria reivindica piso de
R$ 1.050 para professores com
magistério e R$ 1.575 para

O secretário estadual de

ducaçâo, Paulo Bauer, disse
'lI ue não há negociações em

b ndamento com os profes
lú ores. Garante que o Estado
i âo tem condição de au-

5 entar o piso e de aceitar o
b i eiido de eleição direta para
11 iretores. Segundo ele, os

Jfu ducadores do Estado que
ill ecionam por 40 horas serna
[ ais recebem, nomínimo, R$
(! 50 - considerando vale-ali-

O Sindicato dos Traba
lhadores em Turismo, Hospi
talidade e de Hotéis, Res

taurantes, Bares e Similares
de Jaraguá do Sul foi cria�o

,

nessa semana e é presidido
pelo garçom Oscar Luís da I

Silva. O Sitrabhs airida não

tem sede para atendimento.
O objetivo da entidade sin-'
dical é lutar pela formação
profissional e lutar por um
salário melhor para a cate

goria, que temmais de 1,5 mil
trabalhadores. O mandato da

200 paralisaram no município
regional, Sebastião Camargo,
disse que o governo não

admite a eleição direta por

que os eleitos não assumiriam
responsabilidades do Estado.
"O governo prefere nomear,

pois assim os diretores pres
sionam a comunidade a

melhorar a infra-estrutura das
escolas que, na maioria dos
casos, estão em situação
precária", declarou.

Na opinião dele, um piso

,i): 'cios.
"A eleição direta para

diretores não merece apro
li, ação porque o governo
.1l1 efende outras prioridades na
II emocratização do ensino.
)1 creditamos que isso pode
'li erar um grupo de professores
35' esmotivados por perderem a

'J' eição", acredita.
,

O coordenador do Sinte

Grünes Tal vence o prêmio 'Construindo a Naçãoit
ARQUIVO/OCPFLORIANÓPOLIS na proposta de construção da_m

cidadania dos participantes.
"Eles se desenvolvem como

cidadãos porque precisam.c,
aprender a serelacionar com."d
os outros e a respeitar as dife-nR
renças. Também tomamvj
consciência sobre seus de-,:::I!
veres e direitos, possibili-j..,
dades e limites", afirmou all;L
integrante da comissão e:)q
técnica em educação do Sesid)
Laci Sirtoli. i 01

Nesta edição do prêmio, a,D
primeira em Santa Catarina.j},
foram escolhidas pela:£-l
comissão avaliadora para a;:)
etapa final 13 escolas I

públicas, das cidades de�7:)
Joinville, Concórdia, Lages.s.,
Massaranduba, Schoroeder e:.rl
Jaraguá do Sul. Il3

O Grupo Folclórico Grü
nes Tal recebe hoje, na sede
da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina), em Florianópolis,
o prêmio "Construindo aNa

ção", uma iniciativa do Sesi
e do Instituto de Cidadania
Brasil. O objetivo da pre

miação é conhecer, reco
nhecer e dar visibilidade a

projetos de cidadania desen
volvidos por alunos de escolas
públicas e privadas de ensino
médio. Grünes Tal é um

grupo de dança germânica, da
Escola Básica Professor João
Romário Moreira, do Rio
Cerro II.

O prêmio é um incentivo

quem tem ensino superior.
maior vai garantir aposen- (DZ)

Vigilância alerta sobre carteira de' saúde
Grupo Folclórico Grünes Tal

para que os estudantes tomem

contato com as necessidades
da comunidade, proponham
soluções e ajudem a 'realizar
essas ações. Esta edição foi
realizada em São Paulo,
Ceará, Paraná, Rio Grande do
Sul, Amazonas e Santa
Catarina.

Segundo comissão de

avaliação do Sesi, o grupo
jaraguaense foi escolhido,
principalmente, pelo sucesso

I
A vigilância sanitária de

1£' araguá do Sul lembra da
,00 obrigatoriedade de os profis
oi sionais manterem atualizada
1f icarteira de saúde. O doeu
Illl\ento é exigido para
I� manipulação de alimentos
di (bares, lanchonetes, restau
r,lfantes), institutos de beleza,
,f Profissionais do sexo entrel.

VI Utros.

" ,

A coordenadora de Vigi
aneia Sanitária do muni-

teira de saúde ou está com o

documento vencido deve

procurar qualquer laboratório
de análises clínicas para fazer
os exames exigidos. Em

seguida, deve ir ao Posto de
saúde na Reinaldo Rau, para
marcar consulta. Para fazer o
documento, são necessários
carteira de trabalho, atestado
de saúde ocupacional e foto
3X4. Mais informações pelo
telefo�e 3373-8409.

cípio, Fernanda Siufi de
Moraes Santos, diz que o

órgão está intensificando a

fiscalização e que alguns
estabelecimentos já foram
interditados por não cum

prirem a exigência. "O que se

pretende, não é multatmuito
menos interditar, mas garantir
o bem estar ,e a saúde de quem
utiliza esse serviço", co
menta.

Quem não possui a car-
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Lustiges Pomerode

Inicia amanhã, 28, a nova temporada do programa
cultural "Lustiges Pomerode". Os espetáculos acontecem
no Clube Esportivo Cultural Pomerode (Rua dos

Atiradores, 247 - Centro), às 19h. O ingresso par pessoa
custa R$ 30,00 e dá direito ao café típico no final da

.

apresentação. O programa é interpretado exclusivamente
por artistas locais, envolvendo cerca de cem pessoas. Ao

longo do ano, as apresentações são promovidas de forma

itinerante, em diferentes Clubes de Caça e Tiro, levando
entretenimento de qualidade ao alcance de toda a

comunidade. O próximo evento será no dia 9 de junho,
no Clube de Caça e Tiro 15 de Novembro.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vacinação
Amanhã acontece o dia D

da Campanha Nacional de

Vacinação do Idoso. Na

oportunidade, todos os Postos
de Saúde estarão atendendo
em hor¥.'io especial. Em

Jaraguá cJt1 Sul são cerca de 9
mil idosos. A imunização é

gratuita no horário das
7h30min até às 17h, nos Postos
de Saúde.

Curso gratuito
A empresa Estofados Jardim em parceria com o Senai está

promovendo curso gratuito de costura industrial para estofados.
O treinamento será do dia 21 de maio a 27 de julho; com
carga horária de 200 horas, das 14 às 18h, de segunda a sexta

feira. Os participantes devem ter mais de 16 anos e serão

selecionados por meio de um teste prático e de entrevista

prévia. As inscrições acontecem até o dia 15 de maio e podem
ser feitas no Senai de Jaraguá do Sul (Rua Isidoro Pedri, 263,
bairro RioMolha). Informação pelo telefone 3372-9500.

Homenagem ..

.

. D...�'I"7

ExpJosição
Hoje é o último dia para

prestigiar a exposição "Flores
e Paisagens" em óleo sobre

tela, da artista plástica Rami
Oelke, no hall de entrada do
Centro Cultural Hansa Hum

bçldt, emCorupá.Apromoção
éfda Acart (Associação de
Artesãos de Corupá) com

apoio da Prefeitura.

Correios lançaram selo em

homenagem aos 100 anos do
escotismo. A arte é de
Andréa Queirolo, apresenta
a imagem de Baden Powel,
fundador do escotismo, tendo
ao fundo o brasão com a flor

de-liz, símbolo do escotismo.
Colecionadores e interes

sados poderão adquirir os

selos em qualquer agência
dos Correios.

.

DIVULGAÇÃO

_._LO_T_ER_IA_S � Baile
Cinema com preço novo

concurse: 861
1° Prêmio: 63.101 - R
200.000,00
2° Prêmio: 45.542 - R$
12.000,00'
3° Prêmio: 35.713 - R$
8.000,00
4° Prêmio: 26.681 - R$
6.000,00
5° Prêmio: 18.455 - R$
4.000,00

9-40 - 42 -47 - 59 -.60

�
·
·

• LOTOMANI
·

concurso: 717
1 � 05 - 06 - 15 - 20

21 - 23 - 24 - 26 - 28
·

31 - 39 - 42 - 43 - 60
64 - 69 - 73 - 77 - 97

-Ill- Secretaria de Administração
_�_ Diretoria de Recursos Físicos

O:=�UI Coordenadoria de Licitações e Contratos
"

"

E D I T A L CONCORRÊNCIA N° 30/2007
GABINETE DE COMUNICAÇÃO

TIPO TÉCNICA E PREÇO

"

"
.'
"

"

.'
,1

'1 COMUNICAÇÃO
A Comissão Especial de Licitação, especialmente designada por Portaria Municipal, comunica
aos interessados na licitação em epígrafe, que por razões técnicas-operacionais, e acúmulo de

serviços originadas por licitações no Setor competente, decide por prorrogar a data e horário de

entrega e abertura dos Envelopes nO 01- Documentos de Habilitação; 02 - Propostas Técnicas
e 03 - Proposta de Preços, a saber:
• PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08:30 horas do dia 28 de maio
Ide 2007, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na RuaWalterMarquardt nO 1.1 11, bairro:
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
• ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões da

Coordenadoria de Licitações e Contratos.
As demais condições e cláusulas perrranecem inalteradas.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de abril de 2007.

CELSO ORLANDO PIRMANN

Presidente da Comissão Especial de Licitação

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada do SrJrancisco Voigt agradece a todos que os

confortaram e o acompanharam à sua última morada, em especial:
· Ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul;
· Aos médicos plantonistas do Pronto Socorro do Hospital São

José; .

· Aos Padres da Paróquia São Sebastião;
· Aos inúmeros parentes, amigos e vizinhos;
E convidam para a missa do 7° dia que será celebrada na Matriz

São
Sebastião, 6a feira, 27/04 às 19 horas.

Agradece a família enlutada.

"Ser feliz não é ter uma vida perfeita, ser feliz é reconhecer que vale a

pena viver, apesar de todos os desafios e perdas... Ser feliz é deixar de
ser vítima dos problemas e se tornarautor da própria hist6ria... Ser
feliz é uma conquista e não obra do acaso...

"

A partir de hoje, a rede Arcoiris Cinemas trabalha com novos

preços dos ingressos. Os valores variam conforme o dia da
semana. Segunda a quinta-feira a entrada custa R$10 (inteira)
e R$5 (meia). Na sexta-feira, sábado, domingo e feriados o

ingresso custa R$12 (inteira) e R$6 (meia), A quarta-feira
continua com preço promocional, agora custa R$5 para todas
as entradas .:

A Escola de Educação
Municipal Erwin Curt Tei

chmann, em Pomerode,
realiza hoje o baile de escolha
da Garota e Garoto Estu

dantil. O desfile inicia às

22h. Logo após, haverá baile
com a banda Bavária. Ingres
sos antecipados custam R$
6,00 com os alunos formandos.
O �vento acontece no Clube
Recreativo Esportivo Pome-

c'

rode.
e'

EDGAR JUNGTON, CPF n° 563.790.649/15, residente
na Estrada Ribeirão Javali SINo, em Jaraguá do Sul SC,
informa que requereu junto a FUJAMA (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente), conforme Protocolo n°

4513/2006, pedido de "Supressão de Vegetação em

Área Rural" de acordo com a legislação em vigor.

CHEGOU
- NET VIRTU8 E
,BRASILEIRAO •.

O CORREIO DO pod
POLICIAL

'. 29.� a exposição em
homenagem ao es torMonteiro LObato, noMuseu
EQillio da

.

va.Amostra, que iniciou \la diaNacional
do Livro util, Q 'fieiiMscimepto do autor. A

exposição faz com que o público infanto-juvenil
conheça um pouc história deMúnteirq Lobato,
censideratlo :um maiores escritores infantis.
Lobato nasceu em uma fazenda em Taubaté e, além

de dedícarsse aos ros, useu a moral e a pedagogia
de suas hís�6rias .crittc�t o comportamento das

pessoas e do Estado. O museu funciona de terça a

domingo, das 7h45 às 11 e das 13 às l7h, no
sábado das 9 às 12h e no o figo das 15 às I8h.

CONTRATO
FARMACÊUTICO
TRATAR:3371�7874
3370-9689
RUA: 25 DE JULHO,
Ó77
- VILA NOVA

FARMÁCIA FAMíLIA

Furto
Na última quarta-feira,
25, 'por volta das 17h3Q .�

'i

a PM esteve na Rua I

Prefeito Waldemar
Grubba para averiguar a
ocorrência do furto de

.

I

uma moto Honda placa ;
MEY384. O furto
aconteceu no

estacionamento da

empresaWeg 2.

Furto 2
Também na quarta-feira,
por volta das 20h30, na
Av. Getulio Vargas, um t!
homem estava tentando :

furtar fios da empresa
"

Telesc. Ele estava com

aproximadamente 10
metros de fio e foi detido
e conduzido à delegacià
de Polícia Civil.

. Embriagues
Na quinta-feira, 26" por ':,:

volta das 4 horas, na �.

Rua João Januário
. l

Ayroso, bairro Jaraguá
Esquerdo, um homem

que conduzia o veículo
Vw GOL placas
MAT8559 de Jaraguá do.
Sul, segundo denunclas'
estava depredando o (,

muro de uma resídência
Ele foi encontrado e ;f

apresentava sinais de

embriagues.

OBITUÁRIO
r

.) 'i]

Até o fechamento "

desta edição,
nenhum óbito foi
registrado pelas. �; I
funerárias da região -, (

• INDICADORES ECONÔMI��)
é

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,028 2,027 #I

2,10PARALELO

TURISMO 1,970

1J NIKKEI (Tokio)

[jllllltalMml!l=·d
'0,6760%

r
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, SEGUNDO JOGO: TíTULO PODERÁ SER DEFINIDO AMANHÃ CONTRA O INDEPENDIENTE SANTA FÉ

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

�
j" �alwee, do ala Willian, venceu o primeiro desafio na Colômbia e colocou uma mão no tricampeonato da Libertadores
..

alwee goleia na Colômbia

ruSAGASUGÁ (COLÔMBIA)

íA M�lwe� deu um grande
li p,asso para o tricampeonato do
.:' ampeonato Sul-Americano,
"

I
U da Libertadores' da

.

érica. Com a goleada por
x2, o time jaraguaense
recisCj. apenas de um empate

, manhã, às 18h30 (de.

[ � o, principais pilotos e

� �vegadores do país parti
, c�am hoje e amanhã do 3º
!l Rali de Pomerode, que tem
: largada no parque de eventos

·1' do município. A disputa é
,

IhdÇl. 2ª etapa do Campeo
.

to Brasileiro. Hoje, a partir
� �s 8h, os competidores farão
g �econhecimento do percur
r !ge, à tarde, a partir das ISh,
� !;a vez dos treinos livres. Já
!, no sábado as duplas enfren
�ltl uma prova de 109

, �nômetros divididos em oito
trechos cronometrados, mais

fi

Brasília) para confirmar o

título. O destaque da partida
foi Falcão, quemareou quatro
gols, com Leco completando
para a Malwee.

o. jogo cç>meçou com pinta
de goleada. Logo no início,
Falcão dominou e chutou
rasteiro, fazendo lxO. Logo na
seqüência, Chico acertou a

trave. Mas o time da casa

resolveu se fechar e buscar os.
contra-ataques. A Malwee
tentava furar o bloqueio
colombiano, mas também
esbarrou nas boas defesas do
goleiro Juan. O time da casa

camento.

A disputa tem 23 carros

confirmados até omomento,
nas categoriasN4 (motor 2.0,
turbo, tração 4x4), A6

(motor 1.6, tração 4x2,
preparação livre) e N2

(motor 1.6, tração 4x2,
preparação limitada). O
evento é promovido pela
Fauesc (Federação de Auto
mobilismo do Estado de
Santa Catarina) em parceria
com o Automóvel Clube de
Itajaí, com supervisão da
Confederação Brasileira de
Automobilismo.

também se arriscou no ataque,
mas parou em Tiago duas
vezes. Até que, no final do
primeiro tempo, a bola sobrou
para Leco ampliar o placar.

Depois do intervalo, o time
da casa chegou ao primeiro
gol. Alexsander aproveitou a

bobeira da marcação para
diminuir. Mas o craque Falcão
estava em noite inspirada e

mareou três vezes. Na

primeira, no momento que o

time da casa pressionava,
dando um banho de água fria
no Independiente. Depois, em
um chute de longe, que

desviou em Gelson antes de
entrar. E, para fechar, o camisa
12 roubou na defesa, tabelou
com Chico e, sem goleiro.aó
empurrou para fazer Sxl. No
final do jogo, os colombianos
acabaram marcando o

segundo.
"Enfrentamos um time

muito bom 'e que tivemos
dificuldade de marcar.

. Tivemos algumas oscilações,
mas é por causa da
habilidade do adversário",
disse Chico, depois da

par tida, em entrevista à
Rádio J araguá.

Carros de todo o pars disputam os quase 200 quilômetros de prova

'f'
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• LINHA

Massaranduba
Começa hoje, no Ginásio Alfredo Jacobowski, o 40 Torneio Aberto
de Futsal de Massaranduba. Às 18h45 acontece o cerimonial de
abertura e, na seqüência, três partidas dão início ao campeonato -

"-

Happy Pneus/terrena lndalalx 10 Braço/Barro Branco, Baumann x
Decorações Barrabaxo e Auto Posto Salomon x Borges. Os jogos
aconteceram todas as segundas, quartas e sextas, sempre a partir
das 19h15. As 16 equipes participantes estão divididas em quatro
chaves de quatro, onde se classificam os dois melhores para a

próxima fase. Além da cidade sede, participam equipes de
Blumenau, Indaial, Schroeder, Jaraguá do Sul e Corupá.

PEe
'Ontem os professores do
PEC/Segundo Tempo se

reuniram na sede do Colégio
Marista São Luís. Em pauta,
a apresentação das

mudanças do projeto para
este ano. A mais
significativa é que o PEC se

torne mesmo um projeto de
inclusão social, antes de ser

um revelador de futuros '

talentos, considerado uma

conseqüência pela FME.

Mistério
o técnico do Criciúma,
Gélson Silva, prefere fazer
mistério para o primeiro
jogo da final do
Campeonato Catarinense,
domingo em Chapecó. De
certo, apenas a volta do
meia Athos, que cumpriu
suspensão. Na lateral
direita, no lugar do
suspenso Alex Sandra, a

dúvida está entre Filipe ou
, Jean Mossoró.

Ilea.perto do tricampeonato
I' ':

�r�'guae.nses flzeram
x2 e precisam de
, empate amanhã
ara ficar com o título

Em casa
Já garantido entre os oito
melhores da Copa do Brasil, o

Figueirense ficou feliz com o

sorteio realizado ontem pela
CBF. Isso porque o alvinegro da'
Capital catarinense terá a

chance de fazer o jogo de volta
,
em casa. Quem também
decidirá a vaga para a

semifinal em casa são

Botafogo, Ipatinga e Atlético
(PR).

,

_'"

.5PDRi CENiER

I
JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL
, Rua Reinoldo Rau, 340 sala 4 - Centro
I Fone: 3055·2656

Equipe Yamabushi/FME embarcou on�em à tarde para o litoral paulista

Academia Yamabushi
participa do zonal sul
JARAGUÁ DO SUL

Onze atletas da Aca
demia Yamabushi/FME
embarcaram ontem para
Guarujá, no litoral paulista,
para a disputa do zona sul e
sudeste brasileiro de Caratê.
Os jovens de 12 a 23 anos

representam a Seleção Cata
rinense na competição,
-considerada uma das mais
difíceis do Brasil. Segundo o

professor da equipe j ara�
guaense, Leandro Gambetta,
o principal objetivo é pre
parar a equipe para os

[oguinhos Abertos.
"Sabemos que o nível é

muito alto, mas pretendemos

voltar com cerca de dez
medalhas", comentou o

treinador. A equipe parti
cipará, tanto no kata (luta
imaginária) como no kumitê,
na categorias individual e

.

duplas. Para a competição:
em São Paulo, são esperados
cerca de 1,2 mil caratecas '

dos quatro Estados do
Sudeste e dos três do Sul.
Santa Catarina estará

representada por 70 atletas ..
O zonal sul e sudeste é
considerado uma das etapas
mais difíceis, porque os

atletas considerados de elite
competem, principalmente,
pelos Estados do Sudeste.

'
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Libeiil jOINVILLE.
3145-3145

jARAGUÁ DO SUL
3214-0000

ITAjAí
3341-3341

BLUME.NAU
3144-3144
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CONTIGENTE: CERCA DE 2,32 MILHÕES DE PESSOAS FICARAM DESEMPREGADAS EM MARÇO

Desemprego sobe pelo terceiro mês consecutívo
'c _, '

��

Em relação a fevereiro, de Geografia e Estatística). Já relação a fevereiro, o con- t
O número de ocupados no confronto com março do tingente de ocupados -não

não apresentou a,no, passado, a t�xa fi,cou apresentou movimentação
mudança significativa, ligeiramente mais

° baIx,a, signíficativa. O grupo, foi

ficou estimado contra valor de 10,4 Yo regis- _ estimado em 20,6 milhões em

20 6 'Ih'� ,

trado em 2006. O IBGE pes- março. Os homens represen-em , ml oes "d d B I 55 7°1 d I �
-

quisa 'a os em e o lavam , '10 a popu açao
Horizonte, Porto Alegre, Re- ocupada e as mulheres

, cife, Rio de Janeiro, Salvador 44,3%. Omaiorpercentual de
RIO DE JANEIRO e São Paulo. trabalhadores ocupados

O número de desem- estava, na faixa de 24 a 49
o desemprego nas seis

.. regiões metropolitanas do

país subiu em março pelo
terceiro mês consecutivo,
enquanto o rendimento mé

dio ficou estável. A taxa de

desemprego ficou em 10,1%
emmarço ante 9,9% anotada

!
em fevereiro, segundo a

Pesquisa Mensal de Emprego
do IBGE (I�stituto Brasileiro

O CORREIO DO POVO",

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
,

DISCUTE'EM AUDIÊNCIA
PÚBLICA A REDUÇÃO
DA MAIORIDADE PENAL � 82,

LULA DEFENDE A CRIAÇÃO
DE UMA UNIVERSIDADE
LATtNA-AMERICANA @ 83

pregados em março atingiu anos, commaior escolaridade
2,32 milhões. O contingente (11 anos ou maisde estudo).
de trabalhadores com carteira Pela primeira vez o IBGE
assinada no setor privado divulgou que a massa real de
cresceu 4,4% em relação ao rendimento da população
mesmo mês do ano anterior, o ocupada foi estimada em R$
que significa um aumento de 22,5 bilhões nas seis regiões
cerca de 363 mil pessoas. em fevereiro, A alta foi de
Trata-se do 30° mês conse- 7,7% na comparação com

cutivo de alta, fevereiro de 2006, (Fo-
Segundo o IBGE, em lhaNews) -Em f;verelrod�steano a taxa ficou em 9,9%, conforme Pesquisa Mensal de Émprego fêlta pelo iSG{
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SANTA
cadernob@ocorreiodopovo,com,br

p�, �IONAMENTO: OS PARTICIPANTES SÃO CONTRA A REDUÇÃO
..

Redução da maioridade
é discutida na Alesc

o
A, idade mnrna
de 18 anos está
prevista no artigo
228 da Constituição'

PATRíCIA GOMES

FLORIANÓPOLIS

, A redução da maioridade

penal de 18 para 16 anos foi
tema de audiência pública da
última quarta-feira, 25 na

Alesc (Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa

DIVULGAÇAo

-

Catarina). O espaço do
Pfinarinho Deputado Paulo Autoridade,s e representantes discutiram os prós e contras do tema

startWright foi insuficiente 228 da Constituição Federal. .tuição Federal e como cláu

pii:',a acomodar tantos interes-, Atualmente, tramita no sula que não pode sermodifi
s aos em discutir o assunto, Congresso Nacional emenda cada, ou seja, não seria passí
a'" rdado durante reunião constitucional para alterar a vel de alteração através de

cEhjunta das comissões de lei. Segundo o coordenador emendas", explicou.

Ifeitos e Garantias Funda-
,
do Centro de Apoio Ope- f Pollilamentou que o ECA,

mntais
e de Segurança racional da Infância e [uven-

.

apesar de ser uma das legis la
blica. Manifestações tude doMinistério Público de ções mais avançadas em ter-

1Iloráveis à redução foram Santa Catarina, promotor de mosmundiais, ainda não tenha

q�se inexistentes, enquanto Justiça Gilberto Polli, a sido implementado em sua

q� a defesa pela aplicação alteração constitucional seria integralidade. "Quando con

e�tiva do ECA (Estatuto da impossível. "O Ministério seguirmos a aplicação do ECA,
�ança e do Adolescente) Público entende quese trata éstaremos dando um grande
dbminou os discursos. de uma garantia individual passo para resolução dos pro-

t.A id�de m,íríima de ,18 do cidadão entre 16 e 18 .blemas de segurança pública
apos esta prevista no artigo anos, prevista na Consti- em nosso país", considerou.
ff- ,

,.,

apresentou incremento de
20,40% no Estado, num
comparativo entre 2005 e

2006.
O Brasil irá colher em

2007 a maior safra de grãos
de sua história, cerca de 134
milhões de toneladas, segun
do levantamento quantita
tivo da safra de grãos do país.

Agradecemos a todos os amigos e familiares por
todo carinho, força e apoio depositados nesta hora

que perdemos um amigo mas ganhamos um anjo
intercedendo por nós.

Rodrigo
Rengel
* 15/1 0/1985
'& 21/04/2007

Reforçamos que a missa de 70 Dia, será celebrada
no dia 27/04/2007, sexta-feira, às 19:00h na Igreja

.: !Matriz São Sebastião. Centre: - Jaraguá do Sul. '

<,

it!

INVESTIMENTOS

O CORREIODO POVO
j'.

Pelo Estado I,

'Tucanos retardam agenda eleitoral
aSDB, que ocupa por estes dias a cadeira de governador do Estado com o vice

pré-candidato à sucessão de LHS, Leonel Pavan, é o partido que administra a

maior fatia do PIB catarinense. Mas também é o que enfrenta osmaiores problemas
para recolocar o pé na estrada e preparar as eleiçõesmunicipais do ano que vem. Em
2004, os tucanos conseguiram as prefeituras de grandes cidades como Joinville, Flo- �

rianópolis, São José, Tubarão e Balneário Camboriú, que somam 25% dos eleitores 'q
catarinenses.Agora, diferentemente dos parceiros governistas do PMDB e doDEM
ou dos partidos de oposição como o PI e o Pp, que tratam de azeitar e reestrutu- q
rar suas composiçõesmunicipais, o PSDB sequer reabriu a agenda eleitoral. Fora as S

ações de gabinete de Pavan, na linha de conseguir adesões de prefeitos e vereadores
principalmente entre as siglas da base aliada, mas também do Pp, o partido está 2

preso a inimizades íntimas, no caso de Florianópolis, e à chance já queimada de

reeleição em [oinville, Balneário Camboriú e Tubarão.

Pavan ficoumais do que interessado em
comprar a pistolaTaser, de fabricação norte
americana, que imobiliza mas nãomata. O
secretário de Segurança, Ronaldo Benedet,
escapou da mira. Os efeitos das ondas
.eletromagnétícas que paralisam o alvo por
30 segundos foram testados em alunos
voluntários daAcadepol.

.

Atração de capital ,

De bico comDário Berger, Fernando Elias é
abola da vez no tucanato naGrande Floria

nópolis, Pavan não perdeu a chance de des
fiar elogios, ontem, durante a inauguração
do Hiper Center Comprefort, em São José.
Ao prefeito e à familia Pereira, grupo em

presarial que viu nascer em Itajaí e que hoje
temmatriz bem longe, em CampoGrande.

Recuo sinalizado
Décio Góes já propôs à Assembléia a anu

lação do decreto do governador, tomando
loterias, bingos, videoloterias e caça-ní
queis proibidos em Santa Catarina como,
de resto, no país. O procurador-geral do
Estado, Adriano Zanotto, recomendou on
tem que a Codesc deixe de conceder lícen-

.

ça aos operadores. E adiantou que semana

que vem, a PGE vai provocar uma mani

festação do Supremo sobre a constitucio
nalidade ou não da legislação catarinense..

Canal aberto
o casal Lima - Ana Paula, presidente em

exercício da Alesc, e o deputado federal
Décio - pediu e levou durante reunião
ontem, em Brasília, com o ministro da Co
municação. Hélio Costa propôs que a Ra
diobrás requeira o canal aberto e o repasse
para as transmissões da TVAL. Segundo
ele, já funciona assim no Piauí, Minas,
Rio Grande do Norte e Ceará. Os passos
seguintes serão confirmar o caminho com

José Roberto Garcez e FranklinMartins. .

Disputa nas SDRs
o deputado Cesar Souza Jr. repara que, sua
interferência na partilha de cargos no Mé
dio Vale do Itajaí, não é "questão pessoal,
mas um dever", por ter sido um dos mais
votados na região. Ele observa que a con

denação ao ex-prefeito Luiz Polidoro ainda
está em fase de recurso. E, claro, destaca
que Polidoro foi tão "extremamente leal" a,·
Luiz Henrique que, pela primeira vez um

candidato do PMDB ganhou em Indaíal,

Compensação privada
,

A Companhia de Navegação Norsul vai
reformar ginásio municipal em São Fran
cisco do Sul.

1

2

Meiotermo
O petistaDirceuDresch vai para a audiên
cia com oministro Tarso Genro, quarta que fi

vem, reconhecendo que a portaria sobre
novas áreas indígenas criou "uma situação
muito delicada e extremamente crítica"
em se. Defende a correção de erros histó
ricos, mas acha que não pode ocorrer sobre :)
novas tperdas PI�ados cololnoEs qtaUde compra- ,I
ram a erra ava iza os pe o s o.

Caindo aos pedaços i,

ValdirCobalchini, secretário regional deCa- .

çador, teve de assinar com oMinistério Pú
blico compromisso de, em 90 dias, entregar
projetos de reforma que assegurem higiene
e segurançaem 10 escolas da região.

Quanta diferença
A propósito da aprovação pela CCJ do Se
nado da redução damaioridade penal de 18

para 1,6 anosnos casos de crimeshediondos,
bem lembrou o jornalista global Caco Bar- I
cellos: A reação é sempre diferente quando
a violência atinge os mais favorecidos e a

punição, se dirige aos pobres. Houve uma

prostituta quemorreu arrastada porta afora
de um automóvel de filho-de latifundiário
do interior de São Paulo. Ninguém se lem
bra. E os índios queimados por filhos de ba
canas em Brasília?Bem diferente do alcance
damorte, também brutal, de João Hélio.

Até que caia
Deputado Pedro Baldissera pretende vol
tar à Justiça para que Eduardo Moreira
devolva o valor da aposentadoria de ex

governador recebido entre janeiro e abril.
A razão de R$ 22 mil por mês. E segue co

letando as assinaturas para emenda popu-
I

lar que pretende derrubar de uma vez da

Constituição Estadual o subsídio vitalício
pago a outros oito ex-governadores.

- 'Revisão eleitoral
o corregedor eleitoral do IRE, desembar
gador João Eduardo Souza Varella, está no
Oeste para checar situações esquisitas como
as deMacieira, que tem 1.832 eleitores para
apenas 1.629 habitantes. Revisão também
já acertada para Campo Belo do Sul, onde
22% dos eleitores não são residentes.

Associação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br

ADRIANA BAlOISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE THAiS VICTERlBRASiUA, CARlA DARlAND E MABilE OSÓRlO/FPOLlS

Associ;ldos: AGazeta - Biguaçu em Foco - .o
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade
Diário da Manhã· Diáriq do Iguaçu· Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã·
Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul
- OAUãntico - Jornal Perfil- OVale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

�
-

Agricultura é campeã
I

em créditos o BB
I

,

ALORIANOPOLIS
I

I o BB (Banco do Brasil) foi
i�sponsável pela concessão de
81% do total de créditos
doneedidos aos agricultores

I

familiares de Santa Catarina,
I

�m 2006. Na safra atual,
liberou R$ 1,07 bilhões para
rhais de 100 mil produtores

I ,

1atarinenses. O crédito rural

Encontro de
Secretarias

Os secretários de Turismo
dos Estados da região Sul se

reuniram na última quarta
feira, 25, no Palácio Cruz e

Sousa, na Capital. O secre

tário Gilmar Knaesel, de
Santa Catarina, recebeu os

secretários Luís Augusto Lara,
do Rio Grande do Sul, Celso
Caron, do Paraná, e Tereza
Cristina Dias, de Mato Grosso
do Sul, e suas equipes
técnicas. No encontro, o gru
po discutiu propostas conjun
tas a serem encaminhadas

para o MTur (Ministério do

Turismo) e ao BID (Banco
Interamericano de Desenvol

vimento) para a consolidação
da assinatura do Prodetur/Sul
(Programa de Desenvolvi
mento do Turismo na região).
O Departamento de Progra
mas Regionais de Desenvol
vimento do MTur, informou
aos secretários a nova linha
de crédito do Prodetur
Nacional que dispõe de US$
1 bilhão para projetos aos

quais qualquer Estado pode
se habilitar. (CNR/ADI)

Associação dos Diários do Interior
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VISITA: PRESIDENTE DEFENDE A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE LATINO-AMERICANA
• PELO

Lula firmou acordo na

area de biocombustivel .

�Presidente aproveitou
p�ssagem p�lo Chile

prra se reuniu com

erpresários FEM

S�NTIAGO-CHILE
o presidente Lula (PT)

defendeu ontem, no Chile, a

c1iação de uma universidades
l�tino-americanas que

bfneficiem jovens pobres da

r�gião. Ele lançou a idéia

d�rante uma visita a uma

eScola na capital chilena,
S�ntiago. Lula se encpntrou
cbm empresários no Fórum
EconômicoMundial. E apro
veitou a passagem pelo país
para firmar acordo visando
melhorias na pesquisa e

produção de biocombustíveis.
Ao se referir ao Plano de

Desenvolvimento da Edu

cação, Lula disse que o

lançamento do programa, na
terça-feira, o levou a discutir

o!assunto com o ministro da

Educação, Fernando Had-
!

dad, e com o assessor especial
dara Assuntos Internacionais
da Presidência, Marco
A.urélio Garcia.
I ,,"Falta uma coisa, por

exemplo: o intercâmbio de
nossos estudantes. Ele se dá
mais entre Chile e Europa,
entre Brasil e Europa, do que
entre'Chile e Brasil. Na'
I

próxima reunião dos presi-
dentes da América do Sul,
esse deverá ser um tema que
deve ser abordado e concluí
do", revelou.

REUTERS

Lula é recebido pela presidente Michelle Bachelet, no aeroporto do Chile

UNIVERSIDADE - O

presidente disse que a inte

gração regional vem avan-

.
çando em vários campos, mas

que a educação tem sido
deixada de lado nesse pro
cesso. Lula propôs também a
criação de bolsas de estudo
para todos os países da

América do Sul. Segundo ele,
é isso que vai consolidar a

integração.
Lula disse ainda que tem

como sonho uma univer
sidade do Mercosul, mas

acrescentou que isso seria

pouco. Junto com Haddad e

a ministra chilena da edu
cação, Yasna Provoste, Lula
esteve na escola secundária
"República do Brasil", em

Santiago.
N a escola, os alunos

cantaram o hino brasileiro e,

depois, um grupo de crianças
fez uma apresentação com a

música "O Pato", de Vinícius
de Moraes. Durante a visita,
os ministros assinaram

acordos bilarerais de coope

ração na área educacional.
(Com informações 'da Folha

Online)

Lula foi recebido pela
presidente do Chile,
Michelle Bachelet, em

. visita oficial ao país,

Presidente aproveitou a

passagem para discutir'
questões relacionadas
ao biocornbustível.

Deputados não serão

�rocessados pelo CE
BRASíLIA
I Por nove votos a quatro,
? Conselho de Ética da

F.âmara decidiu ontem não '

�brir processos contra os

�eputados acusados de

irregularidades em legis
!aturas anteriores. A decisão

peneficia os Paulo Rocha
�PT-PA), Valdemar Costa
��to (PR-SP) e João Maga
lhães (PMDB-MG). Se o

�ntendimento fosse outro,
eles poderiam ser proces
�ados por suposta participa-

"
ção nos escândalos mensalão
e do sanguessugas.
Amaioria dos deputados

concordou com o relator,
Dagoberto (PDT-MS), de
que se foram reeleitos, os

parlamentares não podem ser

punidos politicamente 'por
que receberam a absolvição
das urnas. A discussão sobre
a reabertura dos processos foi
motivada pelo PSOL que
ingressou com representa
ções contra os três deputados.
A decisão provocou uma

baixa no conselho. O de
putadoNelson Trad �PMDB
MS) renunciou por consi
derar que a discussão que
deveria ser técnica foi
politizada. (FO)

\
.

INFRAERO

OAB quer que CPI
apure denúncias,

O presidente nacional da
OAa (Ordem dos Advo
gados do Brasil), Cezar
Britto, disse ontem que as

denúncias de supostas
irregularidades nos contratos
da Infraero devem ser inves

tigadas. ''A CPI é o melhor
instrumento para se apurar as
denúncias de corrupção na

Infraero, e apresentar solu

ções para a moralização do
sistema aeroviário brasi
leiro", disse, lembrand� que

. ,. " ",.

a comissao sempre sera um

constitucional instrumento
de investigação e de defesa

"

dos interesses da cidadania".
(FO)

"'

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs ontem uma �>
moratória russa no Tratado de Armas Convencionais na

Europa "até que todos os países da Otan ratifiquem o ">
acordo e cumpram suas exigências, como a Rússia tem --\
feito". Ele falou ainda que quer que seu país tenha os
mesmos direitos que os Estados Unidos.

Em sua mensagem à nação, Putin ameaçou denunciar i _A
o acordo internacional "se os países da Otan não reduzirem

sbseu armamento na Europa". v

, "Proponho debater o tema no Conselho Rússia-Otan, cl1q ,

Caso não haja progresso nas negociações, podemos SS
estudar a suspensão de nossos compromissos", disse'
Putin, sob aplausos de integrantes das duas câmaras do
Parlamento. lTN=!

O presidente russo lembrou que o Tratado foi assinado )J,
em 1990, quando ainda existia o Pacto de Varsóvia. Hoje,
ele limita o deslocamento de tropas da Rússia pelo seu

próprio território.
"A Rússia é o único país que tem limitações de req

armamento em seus flancos. Já imaginaram se os Estados n;:Unidos aceitariam que limitassem o deslocamento de : �
suas tropas em território americano?", comparou.

)J J

I'IJB

Presldente russo

exige mBfmos
direitos des EUA
sobre armas

Vladimir Putin
fez discurso
ontem

ABORTO LEGALIZADO A Assembléia Legislativa da Cidade do
México aprovou na terça-feira a legalização do aborto na capital
mexicana. A nova legislação vai permitir a interrupção da gravidez
até a 12a semana de gestação, mas vale apenas para a Cidade do
México.

ATAQUE SUICIDA Um ataque suicida com um carro-bomba em

uma base na província iraquiana de Diyala, ao nordeste de Bagdá,
matou nove soldados norte-americanos, na quarta-feira, e feriu
outros 20. Um civil iraquiano também ficou ferido no ataque.

RELATÓRIO DA UNESCO O número de crianças que deveriam
estar na educação primária, mas ainda estão fora da escola
diminuiu entre 1999 e 2004 em torno de 21 milhões, sendo de 77
milhões no mundo. A conclusão é do Relatório do Monitoramento
Global Educação para Todos 2007, da Unesco, anunciado ontem.

Resumo
Mensal

Rudolfo Gesser - o presidente daCâmara é autor do projeto de lei que denomina a rua número 844, de Otto Schwarz.
Também é autor, junto' com outros vereadores, de indicação
para que a préfeitura melhore o acesso ao Instituto Rã-bugio.

Dieter Janssen - o vice-presidente da Câmara é autor do requerimento que solicita para prefeitura documentos sobre os

serviços de pavimentação asfálfícaern quatro ruas que apresentaram problemas, localizadas nos bairros Água Verde e

Jaraguá 99,

Jurandir Michels - o secretário da mesa diretora da Câmara é autor do projeto que cria o programa de saúde vocal para
os profissionais de educação da rede municipal de ensino, com objetivo de prevenir distúrbios do aparelho fonador.

Jaime Negherbon - O vereador é autor da indicação que sugere à prefeitura
estudos visando criar projeto para as empresas de telefonia móvel utilizarem uma única antena, dividindo entre elas os
custos com a instalação e manutenção.

AdernarWinter - O vereador é autor do projeto de lei que denomina a rua número 1211 , de Vista Alegre,

Augusto Mueller - Foi um dos vereadores que assinou a moção pedindo concurso público para criar mais cargos de
atendente na agência do Ministério de Trabalho no município.

Eugenio Morelli Garcia - O vereador é autor do projeto que reconheceu de utilidade pública o Conselho Comunitário
Penitenciário de Jaraguá do Sul.

Sadi Terres da Silva - O vereador é autor da moção que solicita instalação de unidade de coleta de sangue no Hospital e
Maternidade São José, através de convênio com Hemosc.

Pedro Anacleto Garcia - O vereador é autor do projeto de decreto que concede título de cidadão honorário para o

governador Luiz Henrique da Silveira.

Ronaldo Trajano Raulino - É de iniciativa do vereador uma ação civil pública contra a Anatel, para que as ligações
telefônicas entre os municípios da Amvali não sejam consideradas interurbanas. As ligações para Corupá e
Massaranduba precisam ser completadas com DOD,

Maristela Menel Roza - A vereadora é autora do projeto que obriga as empresas projetistas e de construçâo civil, a
prover os imóveis residenciàis e comerciais de dispositivo de captação de águas da chuva, incentivando a economia da
áquaíratada.

Compareça às sessões, discuta os projetos, participe,
É a nossa integração a serviço da nossa cidade.

Segundas e quintas às 19h.

Av. Getúlio Vargas, 62 -I - Centro - (47) 3371- 251 O 1.·�;:1f;-,,'P
,'-

www crrus.sc.qov br - enljs@emjs se gov br -:,-
I
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o SEU LEGADO POLíTICO CERCADO DE MISTÉRIO CONTINUA VIVO

Oposição - É

importante frisar que Müller,
desde o final dos anos 20, vi
nha sofrendo' dura oposição

.

da morte)deArtur l\�ül.·ler' frente ao seu projeto político.
.1,-I- Como intelectual político,

buscava apoio fora de Jaraguá,
como foi para o processo de

emancipação política de

Jaraguá. Quando o distrito,
em 26 de marçC? de 1934 foi

emancipado, a força desse
atuante político estava invisi

velmente presente, pois este

havia negociado alguns dos

fragmentos da base do proces
so com as autoridades esta

duais e doMunicípio de Join
ville, numa clara demons

tração de suas habilidades,
influências e manobras polí
ticas ..

Em 1937, com advento do
Estado Novo, Müller foí o
primeiro político jaraguaense

Cídado relembra 50 anos

ADEMIR PFIFEER
JARAGUÁ DO SUL

Certamente, hoje é uma

data, que muitos cidadãos

jaraguaenses fazem questão
de lembrar com orgulho e

discrição. No dia 27 de abril
relembra-se os 50 anos da
morte de Artur Müller.
Natural de Blumenau

chegou em Jaraguá do Sul por
volta de 1918, com a marca

de 'um homem de reco-.

nhecida inteligência. e raros

valores políticos. Tão hábil

q�e, imediatamente, envol
ve-se na formação do quadro
d�. funcionários associados a

Venâncio da Silva Porto, que
em 1919, fundou o semanário

JornalO Correio do Povo. O
motivo de sua presença no

Distrito de Jaraguá esteve

ligado ao convite do inten

dente e empresário Leopoldo
Janssen, o qual o contratou

para administrar sua fi�ma.
Em 1920, Artur Müller já
despontava como ernpre

eridedor e adminis trador

próprio de seus negócios:
Cine Jaraguá e livraria do O

I

ACERVO 00 ARQUIVO HISTÓRICO

Correio do Povo.
Por volta de 1909, no

tempo de juventude, Artur
Müller, estudou no Colégio /

SantoAntonio de Blumenau,
e entre os colegas desala de
aula estavam: Walter Brei

thaupt e Ricardo Witt. O

primeiro tornou-se um suce

dido empreendedor de nossa

cidade e o segundo formou
dentista na primeira Escola
Técn�ca Profissionalizante (de
Santa Catarina (Floria
nópolis), entre os professores
destacava-se José Duarte

Magalhães. O Professor José
Duarte Magalhães faleceu no,
inicio dos anos 50, e veio ClOl

ser patrono da antiga Socie
dade Escolar Católica, da
Barra do Rio Cerro, por

indicação de Aleixo Delajus
tina, Inspetor Escolar Esta
dual. Witt sempre foi um

político vencedor a exemplo
de Artur Müller, pois desde
os 'anos 20, após a sua for

mação, passou a atuar profis-.
sionalmente, em Massa

randuba, onde envolveu-se na
política (partidário do PSD),
que lhe rendeu uma rica

amizade com Nereu Ramos (
braço direito de Getúlio

Vargas, na Campanha da

Nacionalização, no final dos
anos 30 e no transcorrer da

Segunda Guerra Mundial).
A citação dos personagens

acima vinculados à imagem'
de �rtur Müller, tem por
finalidade revelar a rede de

relação, que construiu duran
te a vida escolar, com pessoas

que mais tarde cruzaram-se

em outros contextos políticos
e ideológicos, da sociedade

jaraguaense e do Vale do

Itapocu.

Gerent, musicista e agriultor

V·d lí
· aplicado fosse o primeiro

'. 1 a po itíca - Prefeito eleito de Jaraguá.
A base política eleitoreira foi Esse fato retardou as pre
consolidada entre os anos de tensões eleitoreiras de Artur
1923 a 1936, quando Müller Müller, surpreendido pela
dirigiu o semanário O Correio força de inteligência dos
do Povo, pois no ano de 1924 colonos da época. Mesmo
foi nomeado Intendente assim, ele conquistou sua

Distrital, cargo que mais vaga, como' vereador no

tarde dividiu com João Legislativo, representando a

Doubrawa, seu sogro. No oposição e os liberais ..

início dos anos 30, com o Derrotado em parte; o seu
.advento da Era Vargas, reve- projeto político maior, raro
lou-se um político republica- fato em sua carreira política,

.

no e liberal. Nessa fase, em Müller partiu para o controle

Jaraguá, construíam- se as mais acirrado das entidades
bases políticas do partido da de caráter social e cultural,
Ação Integralista Brasileira, visando ampliar sua rede de
tendo como expoente e líder relações e controle político.
nacional, Plínio Salgado. Em Entre os anos de 1936 e

Jaraguá do Sul, Ricardo 1937 presidiu a Sociedade
Grünwald, Leopoldo Augusto Atiradora Jaraguá e mais

Gerent, Emanuel Elerts, tarde, entre os anos de 1946
Emílio Silva, entre outros, e 1947 retornou à função e

traçaram a rota' para que esboçou o projeto intelectual
Ú)36, o Leopoldo Augusto .

que resultou na fusão e

/

incorporação dessa sociedade,
com o Esporte Clube Brasil,
atualmente, o Clube Atlético
Baependi. Esse Clube, hoje,
constitui o maior expoente
das tradições esportivas e

culturais da cidade. Também
se juntaram a esse projeto-de.
fusão, Luiz de Souza, advo
gado e aliado de ArturMüller,
que representava as forças do
PRP (Partido de Repre
sentação Popular) e defensor
da fusão; com o Esporte Clube
Brasil/Baependi.

Mais tarde, Luiz de Sou
za veio a ingressar no

partido da UDN (União
Democrática Nacional), nos
anos 50 e tornando-se leal

companheiro de partido e

amigo pessoal de Müller.

Juntos representaram [ara
guá do Sul e o Vale do Ita

poeu na Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa
Catarina.

a abonar o atei ditatorial de
Getúlio Vargas. Pessoalmente
redigiu um oficio de alto

rigormoral, cumprimentando
e elogiando o ditador Vargas,
pela decisão corajosa de res

tringir o papel das Institui

ções democráticas em nome

da ordem e segurança públi
ca. Com esse ofício, estava
garantido a carreira política
futura, que se tornaria pro
missora nos anos 40 e 50.
Artur Müller, não foi desig
nado prefeito, o Interventor
Federal Nereu Ramos, pre
feriu escolher o Tenente Leô
nidas Cabral Herbster, mili
tar.preparado para trabalhar
com situações conflituosas, o

, qual colocou em pleno fun
cionamento o aparato do

aparelho repressor do Estado
a serviço do regime ditatorial
de Ramos e Vargas. Era exa

tamente o ano de 1938, o

inicio nebuloso da construção

O CORREIO DO POV

damaior rede de intrigas, fun
damentadas na violênci
política e psicológica contr

o cidadão jaraguaense.
Para justificar a rede d

conflitos obscuros da históri
de [araguá do Sul, que aind

permeia o imaginário popula
dos jaraguaenses, do período
da Segunda Guerra Mundial
cujos atores políticos de im

portância e destaque, foram o L.

Tenente Leônidas Cabra
Herbster e Artur Müller, con'
forme está escrito no livro d

José Kormann: "Hansa Hum
boldt ontem, hoje Corupá, pá.

. ginas 89 a 93, e que fundalmentau sua pesquisa no ar

quivo pessoal do Gerhard
Herrmann, cujas páginas te�
cem um perfil relativamentef�substancial e revelador , opor: '

I

tunizando a reflexão política e"1
ideológica para os que cultu, j

am o prazer de investigar e re- I

fletir o passado da nossa gente.]

Fenômeno

político - Por protago

nizar a construção do cenário
político de [araguá do Sul,
com sublime inteligência e

tato, Artur Müller entrou

para a história de nossa

cidade e não por seus feitos
frente à administração da
Prefeitura Municipal, entre
os anos de 1951 a 1956. Foi
um homem de projeções
políticas, e construiu o seu.

legado político baseado no

conservadorismo e nas con

tradições ideológicas, com as

quais aprendeu a manipular
as massas, a favor de seus

interesses políticos, que lhe
renderam cargos de Vereador,

IPrefeito e Deputado Estadual.
Porém, essas conquistas não

lhe subiram à cabeça, pro
vocaram rupturas e direção

. nova, na sociedade jaragua
ense, principalmente, no

período Pós-Guerra, quando
ocorreu uma trans-formação

Primeira sede do Jornal O Correio do Povo

na ordem do crescimento popular do povo de Jaraguádo

econômico, cuja economia Sul, pois .foi considerado um

rural de súbsistência foi subs- dos políticos mais compe
tituída pela economia indus- tentes, entre os anos 20 e 50,
trial, a qual foi concebida nos do século XX. Todavia, a sua

anos 60, de forma arrojada e ,

.

imagem pública foi construída
sofisticada. com audácia, sem temor des

Esse fenômeno político,. adversários e inimigos, cole
chamado ArturMüller, ainda' cionados durante sua triunfal I

está presente no imaginário carteira.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna publico pelo presente
edital, que LUll PIAl, CI RG nO 15/ R·l.134.024·SESp·SC, CPF n0248.385.279·34, industriálio e sua esposa DORLY PIAl"CI
RG nO 2.442·599·0·SESP·SC, CPF nO 623.153.409·00, costureira, brasileiros, casacos pelo regime da Comunhão Universal de

Bens, anterior a vigência da Lei 6.515/U, residentes e domiciliados na Rua Ano Bom,?o 650, em Corupá -SC, requereram com

base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o "REGISTRO DE DESMEMBRAM�NTO,s�uado na Rua 94·Pedro Altamir Hoffmann, perimetro
urbano de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC, conforme Certidão nO 083/
2006,expedida em 08.12.2006, assinando como responsável técnico, o arquiteto Franklin de Oliveira, CREA nO 24.869·3, ART
nO 2561273·5. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 45.857,16m', sendo constítuldo de 2 (duas)
parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da @ima publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro Q.� ronseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

I
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JARAGuA DO SUL, 20 DE ABRIL DE 2007.' I
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O PET CENTER SHOp, está buscando no Mercado, profissionais formados na área de Medicina
Veterinária, para atuarem em estabelecimento comercial e Clínica Veterinária, no centro de

Jaraguá do Sul.

Interessados entrar em contato pelo telefone (47) 3372-0050 ou via
E-mail: petcenter@uol.com.br \

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 2007.
'
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(, es ermanos dá um
1)' t�mpo e nãotern data para

r1:
I Voltar aos palcos .

,

I

:

pOde ser de alguns dias,
seis meses, um, dois,

,

I três anos ou para
S�lllpre. A pausa anunciada

I
1 r�los quatro "Los Hermanos"
não tem data para acabar e já
Q�ixa os fãs com medo de

nunca mais ver os músicos de
volta aos palcos do Brasil
afora. A última chance, para
quem quer se prevenir,
acontece nos dias 8 e 9 de

. junho na Fundição Progresso,
no Rio dejaneiro.
A decisão foi divulgada .nesta
semana na capa do site oficial
da banda. No "adeus"
momentâneo, os integrantes
afirmam que, por conta do

O CORREIO DO POVO

recesso, não há qualquer
previsão de disco novo.
Como explicação, eles dizem:
"a pausa atende a

necessidade dos integrantes
de se dedicarem a outras

atividades que vieram se

acumulando ao longo desses
dez anos de trabalho
ininterrupto em conjunto".
Mas, para relaxar os fãs
afoitos e preocupados.ianota

ainda explica ser esta a única
causa do rompimento.
Marcelo Camelo, Bruno
Medina, Rodrigo Amarante e

Barba também negam brigas
que possam ter afetado a

amizade florescida nos

tempos de faculdade.
"Continuamos jogando truco

toda quinta-feira" é a frase
com essência mais calmante
de todo o texto disponível no

I .' .,' t

site.

Mesmo assim, é só isto que o

público vai saber por
enquanto. Os trabalhos
paralelos de cada um dos

integrantes não ganharam
forma ainda e podem
aparecer logo logo ou daqui a
sabe-se lá quando. O negócio
é esperar e matar a saudade
com os quatro cd /

s já
lançados pelo Los Hermanos.

,I
I

Outras bandas que foram
e voltaram:

-The Black crowes
-The Smashing Pumpkins n

-Mutantes
-Barão Vermelho (em
pausa outra vez)
-Garbage
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro
(14h,50 -r- Todos os dias)
300

(16h50, 19h1 0, 21 h30-
Todos os dias)
Cine Shopping 2
Caixa 2

(19h20, 21 h - TodDS os
. dias)
Mestre das Armas

(15h30, 17h20 - Todos os

dias)
Cine Shopping 3
O Mundo em Duas Voltas

(14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - Todos os

dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Deu a Louca em

Hollywood
(15h20, 17h1O-Todos os

dias)
300

(19h, 21 h15 - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
A Estranha Perfeita

(17h10, 19h20, 21 h30 -

SeX/Qua/Qui)
(15h, 17h1 O. 19h20,
21 h3D

Sab/Dom/Seg!Ter)

Até O fechamento desta

, edição, a Rede GNC
Cinemas, responsável
pela exi�ição nos

cinemas de Blumenau e

do Shopping Mueller em
Joinville, não havia

divulgado a programação
do 27/04 a 04/05

� SERViÇOS
Baile
JARAGUÁ DO SUL
Museu Histórico Emílio da Silva
II Noite Cultural Polonesa
3 de maio, 19h30

Serviço
GUARAMIRIM
Escola Padre Mathias Maria

Stein, Bairro Caixa D'água
"Comunidade Em Ação"
Amanhã, das 08h30 às 12h30

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• ·SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Minter confirma 3 milhões a Jaraguá do Sul
O Correio do Povo, na edição semanal de 18 a 24 de abril de 1987,
noticiava que o então prefeito Durval Vasel sentia os efeitos de sua

viagem a Brasília. É que o Ministério do Interior, através do titular da

época Honaldo Costa Couto, atendendo aos pedidos do Município, .

iria liberar Cz$ 3 milhões a fundo perdido, para ajudar nos prejuízos
causados pelas enchentes ocorridas em meados de fevereiro daquele
ano.

O então deputado Luiz Henrique da Silveira, que auxiliou o ex-prefeito
de Jaraguá do Sul no pedido ao ministério, informou também que o

então ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente, Deni
Schwartz, havia determinado que fosse dada prioridade a

reivindicação de Jaraguá do Sul, quanto a liberação de recursos para
a ampliação do sistema de abastecimento de água.

Lucian mann

Matheus Braz
MauríWekss
Nor' �4elkaml3

tz

• O DIA DE HOJE
� SANTO.

• O CLIC DO LEITOR Mande sua 'foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO DO POV�[

II ANIVERSÁRIOS �

ntl

'#�F
Dia NacI dO"
Doméstico
Dia Mundial do ease
Dia do Sacerdote

..1972
Apolo 16 paus.
depois de

perrnanê
71 hot ,;ti

.

o presidente JQsé'Sarney baixa
medida provis5ria e

regulament�nqo o direito a

greve.

�1995
Explosão de 9!isoduto causa

desastre eçol�.gicp na.Rússia.
:ltt"" ';}",:,o,:;,

Passeando na praia do Ervino, em São Francisco do Sul, o caranguejo
parou para posar para o clic da leitora Kelly Erdmann.

• UTILIDADE PÚBLICA
..Curso
o curso "Investimentos -

Mercado de Ações, Renda
Fixa e Fundos" acontece
nos dias 12 e 19 de maio,
no Centro Empresarial.
Inscrições pelo fone 3275-
7017.

-mscrlções
•

As inscrições para o 2a
Stammtisch de Guaramirim
estarão abertas a partir do
dia 02 de maio, na Casa da
Cultura "Paulino João de
Bem" e na Secretária de

Esportes.

• PREVISÃO DO TEMPO

�Ii;

LEIA O MUNDO i;::

Tempo instável em Santa Catarina

A massa de ar frio e seco favorece a

formação de nevoeiros ao amanhecer em
todo o estado com presença de sol na maior
parte do dia. Temperatura baixa ao amanhecer
e amena durante o dia.

\

.. Jaraguá do Sul e Região

SÁBADO.
MiN: 17° C
MÁX: 220 C
Chuvoso

DOMINGO

MiN: 19°C
MÁX: 23° C
Chuvoso

SEGUNDA .�
MiN: 19° C L___J
MÁX: zr C
Sol com nuvens

.LAGES
MíN: 8c/ MÁX: 18°

ffi'
Se o seu mundo é saber tudo a que acontece .�

na sua cidade e região, então seu jornal é Oil!
O Correio do-Povo.

.�
Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e :

região, com dados completos das fatos de sua .

comunidade, cu seja, a mundc que interessa a vocêl

i
\

MÁX: 23° C
Chuvoso

� Fases da Ilia

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

� (;_)c<)dG�
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso novcaca

.

nublado
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��. NOVELAS

; sõnia grita, alertand� os guardas.
tJ carola garante a Moreira que VIU u�

ltfjl homem entrando na casa. Moreira e

avisado que Daniel sumiu. Carola tem

certeza que Clóvis planejou tudo para
levar a criança, com a cumplicidade de

Ruth. Marcos garante a SOnia que vão

encontrar o bebê. Moreira encontra um

sobretudo no lixo perto da casa de

Clóvis, usado pelo homem que
enganou Carqla. Francisco se preocupa
com o abatimento de Abigail. Ruth

a�: desacata Moreira e acaba presa. Rúbla
conduz Glsele sonâmbula até a porta da

_ asade Edite. Gisele e Tainha se beijam,
lfi mas ela grita ao acordar. Ruth se

desespera por ter que passar a noite na

,b" cadeia. Abigail morre. Clóvis liga para
n�1, sõnia.

I
J� Pé na Jaca ,.

.

I
.

Iii Arthur não entende nada quando Lance

11('1 conta �ue foi se�üestrado duas vezes.

I£I! Maria Jura que fOI por amor, mas Lance
ll� permanece chateado com ela.
,k Elizabeth não quer dar queixa contra Gui.
til,: Lance se preocupa ao saber que seus

��:: dois filhos estão desaparecidos. Tadeu
r�, acha que Lance tem que denunciar
'I Maria e Elizabeth. Lance e Husseim

�;, saem em missão de resgate. Husseim
v, encontra os náufragos. Lance arma

umagincana para animar os jovens. Ed
ficatriste porque Arthur nem notou seu

�,!I sumiço. Gui diz a Maria que a mulher

pela qual Lance estava interessado
disse não para ele. Lance manda Maria

pP vsquecê-Io.

Miteus inventa uma desculpa e Cássio
manda que ele leve os documentos no .

..--r.;t dia seguinte. Taís diz a Marion que vai
�lli conquistar a confiança de Paula e ela
lei servirá aos seus objetivos. Mateus
;j�i entrega comida na festa e se depara
lO! com Camila. Camila se assusta

.

if! também ao ver Fred. Mateus pede ajuda

I
a Ivan para conseguir novos

;10 documentos. Camila diz a Fred. que

P1! esqueceu que havia combinado sair
;, com ele. fsidoro confirma que a

i�li mulhernafoto que Paulatem é Silvinha.
Zé Luis percebe que Paula é muito

31' diferente de Taís. Antenor avisa q�e se

lE'I' Oaniel não der notícias ele vai para
nl. Aliica acompanhar as buscas. Paula

Ijpara a casa de Cássio ajudar Taís na
,

rrecuperação. Lucas e Ana Luísa se

encontram acidentalmente em Paraty.

�Ita Estação'
...,

Inardo diz a Rosa que jamais iria

II 'iueCê-la e que a reconheceria em
f'I.!lquer lugar. Rosa lamenta não se

, I.\brar dele nem de seu passado.
I �Íõnica e Joaquim chegam em casa

" muito tristes. Verônica rejeita
"I veementemente tentar arranjar<,I namorado na internet, muito menos

�; pela Relacionamentos.com. Einstein
:, dizpara Nicanor, Odete e Tom o motivo
;1 da tristeza de Georgi: está apaixonada
:0: porum menino que não está nem aí para
£. ela. Freddy quer subornar o fiscal com
;0 R$ 50 mil ao invés de pagar a multa de
í\ R$ 200 mil. William é absolutamente
]C Contra a idéia. Na porta da delegacia de
lfir Saquarema, Rosa diz a Vicente que foi
I" ao Rio pedir ajuda a Marcelo para tirar
"'� Agenorda cadeia.
J(
I
I
:<

l� Vidas Opostas
,s: Carlinhos conta para Mariana e Carla

DU�I �as aventuras futebolísticas no Rio

210� rande do Sul até ser dispensado do

.� lime-ele começa a paquerar Mariana.

.': Joana se arruma e sai sem dizer o que
.: está acontecendo com ela, deixando a

::i. lamília aflita. Carlinhos diz a Mariana
;i� ��e ainda não sabe onde vai ficar, pois
c naoqUervOltarpara a casa de Carmem

.

Por enquanto. Mariana e Isabel o

::: �onvidam para jantar. Zaqueu chama

:�'I loana e vadia e Jacson encosta uma

. aaca na garganta dele, avisando que'I.

r�uel� agora é a sua mulher e que exige
:" �espelt�. Joana vai à casa de Miguel
,

e
Ue saiu com Isis. Sueli a recebe

dstranha o comportamento frio e duro
_ eJoana.

� RECORD - 20h

Extra SEXTA-FEIRA, 27 de abril de 2007 I 78

��MAIS BONITA
Drew Barrymore está com

a bola toda. A atriz foi
eleita a personalidade
mais bonita do mundo

pela revista "People". Vale
a pena lembrar que o

conceito "mais bonita" da
revista americana envolve
não só formas
esteticamente perfeitas,
mas também como a

simpatia e.o "espfrito livre"
de Drew. Dois brasileiros

já fizeram parte da seleta
lista em 2006: Juliana
Paes e Rodrigo Santoro.

extra@ocorreiodopovo.com.br

��CONVITE
A família e os amigos de
Wanessa Camargo e Marcus
Buaiz já começaram a

receber o convite do
casamento. O modelo é
tradicional com os nomes
dos pais dos noivos. Mas
uma informação chama a

atenção: o casal pede que os

convidados enviem uma foto'
3x4 para o email do
cerimoniàl. Todos serão
credenciados e receberã
um cartão magnético, q
impede penetras, para a

festa, no dia 26 de maio,
São Paulo.

��INDIGNADA
A ex-BBB íris, 27 anos, estaria

indignada com suposto
convite para estrelar um filme

pornô. "Passo fome, mas não

faço isso", afirmou ela à
coluna Retratos da Fama do

jornal Diário de S.Paulo.
"Acredita que procuraram a

minha mãe para falar sobre a

proposta? É um absurdo eles
me desrespeitarem dessa

forma", completou ela,
mostrando-se revoltada com a :

produtora Brasileirinha que I
qu.er ela, Diego e Panlern um

filme pornô.

aparecer em programas.
Os irmãos estão se

. preparando para gravar o
acústico MTV em maio,
Até o final do ano os dois

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra: :

extra@ocorreiodopovo.com.br :• SUDOKU
Por um fio I

Um japonês estava muito mal na UTI de um hospital. Uma senhora, que
trabalhava como voluntária, entra no quarto, senta na cama, ao lado do doente e

puxa conversa:
- Tão jovem e sofrendo! Não é fácil! Aonde você mora?
E o japonês, fazendo multo esforço, fala:
- Soro ... ca ... ba...

.

- Que coincidência! Tenho uma irmã que mora em Sorocaba! O nome dela é
Marta, você conhece?
E o japonês, com umflo de voz:
- Soro ... ca ...ba ...
- Isso eu já entendi! Eu perguntei se você conhece minha Irmã!
O japonês toma fôlego, reúne suas últimas forças e grita:
- Eu "non" cànheço Sorocaba! Japonês tenta "exprlcar'' que se você "non" sair de
cima da mangueirinha, o soro cabal

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozmo' em japonês, o que mostra exactamente o

objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na sessão
de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar
um espaço na publicação de outros jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou
popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Rolou um estressezinho com alguém que você
está saindo de vei em quando? É provável que
você esteja dando importância demais para
coisas muito pequenas. A tensão romântica
pode se manifestar das maneiras mais
estranhas ... Transforme a energia: assopre as

brasas deste amor e brinque de pular fogueira. É,
em pleno abril. E por que não?

Câncer 21/6 a 21/7
Ah, as graças e delícias de sua doce toca ... Em
agradável companhia, melhor ainda, não é,
caranguejo? Dar um rolê pelas praias, catar
conchinhas, esvaziar a cabeça na água,
paquerar e ser paquerado é divertido, saudável
e necessário. Mas o mais legal é que você curte
a vida que você tem, o mundo que você cria.
Não dá pra ser feliz só durante as férias.

Aula de História
Na aula de história, o professor pergunta ao aluno:
- O que aconteceu em 1769?
- Nasceu Napoleão, professor.
- Muito bem! E em 1774?
- Hum ... Já sei! Napoleão fez 5 anos!

SOBRE O JOGO.
É um jogo de lógica
muito simples e

viciante. O objetivo
é preencher um
quadrado 9x9 com

números 11e 1 a 9, .

sem repetir
-

números em cada
linha e cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

II SOlUÇÃO

libra 23/9 a 22/10
.

Você, sempre envolvido em alguma causa nobre,
lutando pelos direitos sociais, buscando o

equilíbrio e a justiça. Sua diplomacia ajuda a

manter C\ harmonia no ambiente, mas sua

balança não tem que sequrar todas.
Vezenquando você precisa tratar de seus

assuntos, ora bolas. Sincronize seus pratinhos,
advogue em prol de sua própria causa.

Touro 21/4·a 20/5
Deixe os rodeios para os vaqueiros. Todo
taurino sabe, por experiência própria, que
touros bravos nâo se pegam à unha assim, na
maior. Na arena profissional, quando nem

todos respeitam a ética e acaba virando um

vale-tudo, o que conta é a estratégia e a

determinaçâo, associadas à objetividade e à
rapidez de atitude.

Leão 22/7 a 22/8
Quando Lua e. Sol estâo em signos de Terra, as
suas águas ficam, digamos assim, mais
sossegadas, e se torna um pouco mais fácil
ordenar sensações e percepções. Mas não se

iluda, um bom pisciano sempre conserva seu

oceâno de intensos devaneios em movimento e

suas emoções à tlor das escamas. Aceite sua

natureza, suas variações, seus mistérios ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Nem será preciso contar até cem antes de
responder a provocações. Relax e de bem com a

vida, você é a própria encarnação da tolerância,
da animação e da aleqrla de viver. Como está
tudo 'divino maravilhoso, que tal começar a dar
forma visível aos võos da imaginaçâo? Como?

. Hãâ, por exemplo, dizer com todas as letras
àquele ser especial que ...

Aquário 21/1 a 18/2
RelaXe um pouquinho, elétrico aquariano, não
fique soltando faíscas por pequenos entraves. De
novo essa história de querer salvar o mundo
sozihho?! As coisas não dependem
exclusivamente de você. Falando nisso, seu
amor precisa de atenção: não há coração que
resista a tantas ideologias e compromissos .

Cuidar da própria vida também é legal.

Virgem 23/8 a 22/9
Será mesmo tão pouco o que lhe deram? Um
beija-flor para em sua janela, paira no ar só pra
mostrar suas cores pra você. Uma criança sorri
ensaiando passos, um cãozinho tenta morder a
água que rooopía da mangueira de jardim, no
rádio de um carro que passa toca aquela
canção que você adora ... Instantâneos da vida
real, o grande no pequeno.

Sagitário 22/11 a 21/12
Preocupado com questões financeiras pendentes?
Cadê a sua proverbial autoconfiança? O sucesso

depende da importância que se dá a ele. E você,
arqueiro, tem a sorte a seu favor. Com alguns
ajustes as mudanças se realizam. Jogue sua
flecha e siga em frente, o céu lhe mostrará o
melhor caminho. Desfrute do bom astral de sua

fulgurante energia.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Está se sentindo em casa? Astral tudo de bom
para seu elemento Terra. Tire os sapatos, sinta a

força da natureza entrando pelos seus pezinhos
de cabra. Você precisa do contato com a flora, e
com a fauna também. Curta esse' dia, abra seus
sentidos. E, por que não, como disse a

capricorniana Rita Lee, fazendo massagens,
relaxando a tensão?

Peixes 19/2 a 1'9/3
Quando Lua e Sol estâo em signos de Terra, as
suas águas ficam, digamos assim, mais
sossegadas, e se torna um pouco mais fácil
ordenar sensações e percepções. Mas não se

iluda, urn bom pisciano sempre conserva seu
oceano de intensos devaneios em movimento e

suas emoções à flor das escamas. Aceite sua

natureza, suas variações, seus mistérios ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você não tem como controlar tudo, Gêmeos,
nem sendo dois, nem sendo duplamente
esperto e cheio de ginga. Se à emoção bateu na

sua casa no meio da madrugada, fazer o quê?
Abrace-a, cante uma canção pra ela. Não a

mande embora. Vai dizer que não cansou de
andar por aí, entrando e saindo de histórias que
não mexiam com você?
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RODEIO CRIOULO
. . Sempre no comando dos

irmãos Augusto Demarchi

[r, o Ninho e Giovani
· Demarchi, acontecerá no

próximo dia 18 de maio,
em [aragua do Sul, no sede
do CTG Laço Jaraguae.nse,
o 26° Rodeio. Crioulo
N a ci o n a l. O even to

contará com a presença
musical de IvonirMachado
& Novos Garotos,
Chiquito & Bordoneio,
Grito Campeiro e um show
com César Oliveira' e
RogérioMelo.

COLETIVA
·

Hoje às 18 horas e 30

minutos, a Federação de
Automobilismo do Estado
de.Santa Catarina (Fauesc),
promove na Câmara
Municipal de Pomerode,
uma coletiva com a

imprensa e os participantes
do. 3° Rally de Pomerode,
que acontecerá neste final
de semana na cidade.

IDADENOVA
O empresário Amarildo
Melo da Silva, proprietário
da Bierbude, festeja bem
nesta sexta-feira, idade
nova. E para comemorar a

data, Amarildo recebe hoje
a.noite todos-os amigos e

comensais na Choperia
para curtir juntos a boa
música do Fernando e Luiz
da BandaAlta Rotação.

KANTAN
Recebi gentil convite do
amigo Ferriando Raboch, o
todo poderoso do Kantan

· Sushi Lounge para, nesse

final de semana, conhecer
os novos drinks e pratos
especiais da casa.· Segundo

. ele, a casa será pioneira
nestes quesitos e como este

colunista de bobo não tem

nada, reunirei minha tribo'
e estarei. presente com

certeza. Aliás, adoro
c o m i da japonesa e

novidade!

115
Hoje a noite na 115 Lounge
Bar terá um especial house
de Hip Hop, com a

participação do meu amigo
,DJ Xalinho e Edu
Schwartz.

• mCA DE SEXTA

* Curtir o Rolô o Pagode
na Moinho em Joiilville.

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netuno.com,br)

Karla'cruiZ; na, sua testa do Crist�,:etn comemoração aos seus 15, anos de colunismo em Lages, com os
apresentadores Gustavo Siqueira e BhabGy Sá.

<'

Nesta Sexta Feira a noite o polivalente Valmir
Beduschi, um dos mais badalados colunistas e

.

promoter do estado, recebe seus convidados para a festa
do Clube do Champanhe. O frege, que começa às 22

horas, acontece no Deseo Lounge Cousine, a casa mais
comentada de Balneário Camboriú•.

FRASE DO DIA

"
Liderar é
influenciar a vida
das. pessoas de
forma deflnitlva,
(James Hunter)

o promoter Valmir Beduschi é anfitrião hoje à noite na Deseo, em BC, da
festa do Clúbe do Champanhe

.

A nossa querida Apae estará promovendo no próximo dia
19 de maio, na Igreja Matriz São Sebastião, sua tradicional
Galetada. Os convites' já estão sendo comercializados ao

preço de R$1 0,00.
**

Hoje o meu abraço cheio de energias' posfnvas vai para a

minha querida e especial amiga Márcia Pincegher, figura
espírituosa e esposa do meu grande amigo Osní Pincegher. É
porque nesta sexta-feira que ela recebe cora de parabéns
pela traca da idade.

'

**

O empresário João Batista Vieira que' já foi presidente
interino do COL, Câmara de Dirigentes' Lojistas de Jaraguá,
assume no próximo dia 17 de maio a presidência para
gestão 2007/2009. A cerimônia acontecerá no Clube
Atlético Bapendi, durante jantar por adesão. Vale
prestigiar!
**

Do próximo dia 21 até 31 de maio, o .Senaí de Jaraguá
. promove curso gratuito de Costura: IndtJ�trial em Estofados.
As inscrições serão até dia 15 de maio;i,das 14h às 18 h, de'
segunda as sextas-feiras. Interessados terão que ter idade
mínima de 16 anos. Quem coordenará o curso é o protessor
Juarez Cardoso. ' c

"

**

Nesta sexta-feira a gatinha Yasmin Gabriela Hijaz Fialho
dos Santos, filha do casaLitmigo Claudio Fialho dos Santos
e Amira Hijaz, festeja onze anlnhns-cum dlrelte.a bQJo,e
muitas bitocas.
**

Começa hoje em Araquari e vai até domingo, a 8° Festa do

Marcacujá. O evento espera receber 80'mil visitantes.
**

Recebi gentil convite do Prefeito Dr Moacir Bertoldi para
prestigiar shOw do cantor Leonardo emseucamarote da
Arena Jaraguá. O show acontece dia 05 de malo e festeja a

abertura do espaço Multiuso.

É bem nesta sexta-feria que o figura gente boa THIAGO
KAMCHEN, cola grau no curso de Sistemas de Informação pela
Unerj. O festere será em grande estilo a noite no aristocrático
Clube Atlético Baependi. Todo sucesso do mundo ao mais novo
formando.

� Soft;,"
(47) 3370-6845
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